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Hasło roku 2009:„Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” Ew. Łukasza 18,27
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„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma go tu, wstał z martwych”

Ew. Łukasza 24, 5b i 6a

Osobistych poszukiwań żyjącego
i zmartwychwstałego Jezusa CHRYSTUSA!
Aby wyznać i doświadczyć
w świąteczny czas i na co dzień:
"Nie ma Jezusa wśród umarłych.
On Wstał z martwych prawdziwie! Alleluja!
On moją nadzieją!
On moim życiem wczoraj , dzisiaj i na
wieki! "

tego życzą
Proboszcz parafii z rodziną,
Siostry Diakonise i Rada Parafialna
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Spotkanie wolontariuszy parafialnych
„ Służcie Panu z radością” Psalm 100, 2a

Takiego tłumu nasza salka w Centrum
Parafialnym na ul. Słonecznej jeszcze nie mieściła.
W niedzielę, 1 8 stycznia, co najmniej 70 osób
odpowiedziało na zaproszenie proboszcza ks. Marka
Londzina i wzięło udział w kolejnym spotkaniu
pracowników i wolontariuszy parafialnych. Było to
wyjątkowei niezapomniane spotkanie, pełne
życzliwości i humoru.

Po powitaniu zebranych przez ks. Marka,
podziękowaniu za tak liczne przybycie
i zaangażowanie w prace na rzecz naszego kościoła,
zaśpiewaliśmy z mocą kilka pięknych pieśni
chwalących Boga. Później , nasz kurator
p. Korneliusz Glajcar nakreślił znaczenie i wartość
wolontariatu, w oparciu o Biblię. Mówił, że
udzielając się na różnych płaszczyznach dajemy
wyraz radości i wdzięczności dla Pana Kościoła,
Jezusa Chrystusa.

Następnie miała miejsce pierwsza
niespodzianka przygotowana przez Janka Glajcara,
czyli konkurs ze znajomości naszej parafii, kościoła
i Biblii. Rywalizowało 5 par (np. para rodzinna –
ojciec i syn; młodzieżowa, dwie pastorowe, itp.) Był
to czas dobrej zabawy, ale i nauki.

Drugą niespodzianką tego popołudnia była
przerwa na „małe co nieco”. Okazało się, że
organizatorzy przygotowali dla gości poczęstunek
w sali młodzieżowej w formie bufetu szwedzkiego.
Stół pięknie udekorowany „uginał się” od
smakołyków przyniesionych przez samych
uczestników. Były ciasteczka, koreczki, kanapeczki,
owoce.. .same delicje. Był to świetny pomysł, gdyż
można było się posilać i swobodnie prowadzić
rozmowy.

Ale najciekawszy punkt programu czekał na
nas po przerwie. Gdy już wszyscy wrócili na swoje
miejsca na ekranie mogliśmy obejrzeć niecodzienny
film autorstwa p. Krzysztofa Rakowskiego.
Wykorzystując muzykę z filmu „Gwiezdne wojny”
przedstawił on na zdjęciach różne formy działalności
wolontariuszy z naszej parafii w 2008 roku. Na
koniec oglądaliśmy w sympatyczny sposób
uwiecznione twarze wszystkich wolontariuszy wraz

z przedstawieniem zakresu działania każdego z nich.
Radości, zdumienia i śmiechu było co niemiara.
W ten to, niecodzienny sposób nagrodzony został
wkład i zaangażowanie każdego wolontariusza.

Na koniec wyświetlono jeszcze krótki filmik
autorstwa ks. Emila Gajdacza, nagrany przy pomocy
aparatu cyfrowego podczas „Wieczoru kolęd”, który
również rozbawił wszystkich zebranych.

Tak więc, jak widać było to wyjątkowe
spotkanie, które wyzwoliło w nas nowe chęci i siły
do działania na rzecz naszego zboru i kościoła, ku
chwale Boga Ojca. Spotkanie zakończyliśmy
wspólnym czasem modlitewnym i pieśniami. Na
koniec każdy mógł zabrać coś dla ciała, czyli
bombonierkę i coś dla duszy - zakładkę z hasłem
biblijnym roku i kalendarz.

Grażyna Cimała
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Po przeczytaniu tego tekstu widać, że życie czło-
wieka na kredyt jest tak stare jak świat. Nie tylko w na-
szych czasach ludzie zaciągają kredyty w bankach czy
pożyczają u rodziny. Nieprzemyślane kredyty hipotecz-
ne i inwestycyjne były od zawsze jedną z przyczyn za-
grożenia bankructwem firm, banków czy prowadziły do
katastrofy finansowej wielu osób prywatnych czy przed-
siębiorstw.

Za czasów Pana Jezusa ludzie też zaciągali kre-
dyty i pożyczali pieniądze, spisując umowę zwaną „li-
stem dłużnym”. W wypadku nieoddania, dług mógł być
odebrany siłą lub mogło dojść do sytuacji, że człowiek
który nie mógł spłacić długu, stawał się niewolnikiem
wierzyciela. O tym mówi również Pan Jezus, opisując
sługę, który był winien ogromne pieniądze swojemu mo-
codawcy. Ów darował mu wielki dług, ale sługa nie po-
trafił zrobić tego samego wobec swojego dłużnika, za
co poniósł okrutną, ale sprawiedliwą karę.

O co tu ap. Pawłowi chodzi? O jakim „liście
dłużnym” jest mowa? To list, który zwraca się przeciw-
ko nam. Dotyczy on każdego z nas. Bowiem wszyscy:
i ja, i ty jesteśmy zadłużeni u Boga. Żyjemy tylko na kre-
dyt. I nie ma tu mowy o sprawach materialnych. Nasz
tekst dotyczy największej wartości, która jest bezcenna.
Dotyczy twojego i mojego życia, daru życia na ziemi
rozciągającego się na całą wieczność! To, gdzie spę-
dzisz wieczność, rozstrzyga się już tu na ziemi, a nie do-
piero po śmierci. Na zbawienie nie możesz sobie
zapracować swoją pobożnością, czynami, dobrym ży-
ciem. Zbawienia się nie dziedziczy po rodzicach, ani
nie można go kupić za żadne pieniądze świata. Zbawie-
nie to dar Boży i to tylko z łaski przez wiarę (Efezjan
2,8-9). „Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy
z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa! ” (Rzy-
mian 5,1 ). Lecz, niestety, wciąż nad każdym z nas bez
wyjątku ciąży „list dłużny” - wszyscy ludzie zgrzeszyli
i brak im chwały Bożej (Rzymian 3,23). A Bóg powie-
dział, „że zapłatą za grzech jest śmierć” duszy i ciała
(Rzymian 6,23). Jesteśmy obciążeni grzechem pierwo-
rodnym! Nie ma wśród ludzi „ani jednego sprawiedliwe-
go” - bez długów (Rzymian 3,10). Nikt sam się nie
wykupi przed Bogiem od konsekwencji grzechu. „Gdyż
codziennie grzeszymy i tylko na karę zasługujemy” mó-
wi Biblia.

Jestem grzesznikiem? Winnym i dłużnym Bo-
gu? Przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nic niko-
mu nie jestem winien. Więc co by miało „ zwracać się
przeciwko mnie”? Czy znasz pozostałe przykazania?
Czy na pewno w twym życiu najważniejszy i to codzien-
nie jest Bóg? Czy nie masz innych bogów obok żywego
Boga? Takich jak pieniądze, praca, sława, rodzina, rze-
czy materialne? Czy one nie zdominowały twojego ser-

ca? A jak z twoją czystością życia małżeńskiego? Czy
pamiętasz o tym, żeby święcić dzień święty? Czy na-
prawdę nie masz sobie nic do zarzucenia? Słowo Boże
mówi: „jeśli mówimy, że nie grzeszymy, sami siebie
zwodzimy i prawdy w nas nie ma”(1 Jan 1 ,8), że kłam-
stwo to grzech, a zapłatą za grzech - „list dłużny” - jest
śmierć wieczna! Więc co masz zrobić? Przyjąć
dar zbawienia w Jezusie Chrystusie, „bo darem łaski
jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu na-
szym”(Rzymian 6,23). On - Jezus - zaprasza cię dziś
pod krzyż Golgoty, abyś dług grzechu – „list dłużny” -
złożył w pokucie u Jego stóp. Jezus za ciebie zapłacił
swoim świętym życiem i usunął twe winy, przybiwszy
je do krzyża. Uczynił to z miłości. Zapłacił za mnie i za
ciebie swoim życiem, abyśmy mogli żyć wiecznie. Tyl-
ko On – Jezus - może wyciągnąć nas z każdego kryzy-
su – zadłużenia przez grzech! Nie ma innej drogi, nie
ma innej ceny za życie niż śmierć Jezusa. Tylko wtedy
nasze konto u Boga jest czyste, bez długów. Nic innego
nie zmaże tych długów miłości u Boga i ludzi, jak tylko
krew Jezusa Chrystusa. W Jego śmierci jest nasze ży-
cie. W Jego śmierci nasze życie nabiera sensu i celu.

Pewnego razu ojciec z synem udali się na wy-
cieczkę w góry. Podczas wspinaczki syn spadł z wystę-
pu skalnego i bardzo się poranił. Kochający ojciec
wziął rannego syna i z wielkim wysiłkiem dotarł z nim
do lekarza. Lekarz obejrzał chorego i z bólem serca po-
wiedział, że zaraz może podjąć się operacji uszkodzo-
nych wewnętrznych organów i poskładać połamane
kości, ale syn stracił zbyt dużo krwi. Niestety, brakowa-
ło odpowiedniej grupy krwi, a nie można było czekać.
Ojciec bez wahania zaoferował swoją krew i lekarz pod-
jął się operacji. Krew ojca uratowała życie syna, ale wy-
cieńczony i stary ojciec zmarł podczas transfuzji.
Stracił swoje życie, ale jego krew uratowała życie syno-
wi. . .

Jezus ofiarował swoją krew, aby wymazać twój
„list dłużny” grzechów i darować ci nowe życie, życie
wieczne. Przyjmij dar łaski zbawienia ofiarowany dar-
mo w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko krew Jezusa Chry-
stusa oczyszcza nas ze wszelkiej nieprawości!

„Wiele lat błądziłem w świecie sam,
nic nie dbając, że na krzyżu Pan
za me grzechy swoje życie dał na Golgocie.
Tam za grzechy moje Chrystus zmarł,
tam dostałem darmo życia dar,
tam miłości mnie owionął żar, na Golgocie! ”

(Pieśń ŚE 767 zw.1 )

ks. Marek Londzin

„Bóg wymazał obciążający nas list dłużny, który się

zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami

i usunął go, przybiwszy go do krzyża”

(List do Kolosan 2,14)
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Ten tekst jest zwany, „Wielkie Szema”, bo
pierwsze słowo po hebrajsku to właśnie: szema, co
znaczy „słuchaj”. I według Żydów do dzisiaj jest to
najważniejszy fragment Biblii. Pamiętamy, jak Pan
Jezus cytował go jako największe przykazanie?
Dlaczego ten tekst jest tak ważny? Bo podsumowuje
cel, jaki Bóg ma dla nas, a potem pokazuje metodę
działania.

„Słuchaj ! ”, mówi Pan. Dziewięć razy w tej
księdze Bóg mówi „słuchaj” do Izraela. Na ścianie
naszego kościoła widnieją podobne słowa: „Słuchaj ,
ziemio.” Czy naprawdę słuchamy Boga?

To jest pierwszy krok Bożego planu. On chce,
żebyśmy słuchali Jego słowa. Jakie jest poselstwo?
„Jahwe jest Bogiem naszym, Pan jedynie! ” Jest wielu
innych bogów, ale tylko Jahwe jest prawdziwym
Panem. Pan Bóg chce, żebyśmy słuchali i rozumieli
to, co mówi do nas.

Pamiętam, kiedy przyjechałem do Polski, jak
wszystko wydawało się takie dziwne. Pamiętam,
kiedy pierwszy raz byłem na polskim nabożeństwie
i słuchałem kazania. Bardzo intensywnie słuchałem.
Czy było dla mnie błogosławieństwem? Oczywiście
nie! Nie rozumiałem nic. Czy czasami nie jest
podobnie i z wami? Jesteście obecni i słyszycie, ale
nie słuchacie ze zrozumieniem. Nie pozwalacie, żeby
słowo dotykało waszego codziennego życia. Ale Bóg
powiedział: Niechaj słowa te, które Ja ci dziś
nakazuję, będą w twoim sercu.” Bóg chce, żeby Jego
słowo było zasadzone głęboko w sercu.

Rezultatem takiego słuchania Bożego Słowa
jest wyznanie grzechów. Jest zrozumienie, że mamy
wielu bożków i nieporządek w naszym życiu.
Widzimy, jak wielki i sprawiedliwy jest Bóg i jak
małymi i grzesznymi jesteśmy. Wyznajemy grzech
i kochamy Boga. To jest cel: miłować Go z całego
serca, duszy i siły. A potem możemy Mu służyć.
Słuchamy Jego słów i wiemy, jak to czynić.

Mówisz: „To nie jest nic nowego. Już
naśladuję Pana. Już słucham Jego słowa”. Ale Bóg
jest zainteresowany nie tylko twoim życiem. Twoje
słuchanie nie jest tylko dla Ciebie samego. Ponosimy
odpowiedzialność za następne pokolenia. Celem
naszego tekstu nie są starsi i dorośli, którzy kochają
Boga. On chce, żeby nasze dzieci słuchały Słowa,
wyznawały swoje grzechy i kochały Go całym
sercem. „Będziesz je wpajał w twoich synów.” Pan
Bóg chce, żeby nasze dzieci Go pokochały.

Jak ewangelizujemy nasze dzieci? Czy tylko
chodzi o chrzest? Rodzice przynosili dzieci do Jezusa,

a uczniowie gromili ich. Jak odpowiedział Jezus?
„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie
zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo
Boże.” Tutaj jest mowa o małych dzieciach. Tacy są
wierzący według Jezusa! Chrzest jest Bożym
działaniem, nie naszym. My nie możemy zbawić
człowieka, ale Bóg mu daje zbawienie. Dzieci są
przykładem otwartego serca na działanie Boga.
Wierzą, przyjmują łaskę!

Ale co dzieje się po chrzcie? Jak
wychowujemy następne pokolenia? Dzieci chodzą na
szkółkę i na religię, i może jadą na obóz letni, potem
konfirmacja, grupa młodzieżowa. Tak, mamy
wszystko świetnie zorganizowane. I jestem ogromnie
wdzięczny za wszystkich rodziców, którzy wysyłają
swoje dzieci do kościoła. Bo zbór próbuje zrobić
wszystko, żeby dziecko wzrastało w wierze. Ale
największym źródłem kształtowania wiary dziecka
nie jest kościół, nie jest ksiądz czy nauczycielka
szkółki. Ci wszyscy ludzie wykonują wspaniałą
służbę, ale największy wpływ na wiarę i wzrost
duchowy mają rodzice!

Kilka lat temu przeprowadzono badania,
które odkryły, że większość dorosłych ludzi, którzy
wierzą w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, myśli
i zachowuje się tak jak ten świat. Wiara nie ma
dużego wpływu na ich życie! Dlaczego? Niedawno
kolejne badania dały odpowiedź: bo wierzący nie
wychowują swoich dzieci, tak aby myślały
i zachowywały się inaczej niż reszta świata.

Chrześcijański pisarz, George Barna,
powiedział: „Kiedy nasze dzieci są wystawione na
wpływy zewnętrzne bez nadzoru i są, ogólnie
mówiąc, bez prowadzenia biblijnego w swych
interpretacjach okoliczności i możliwości, nie
powinno nas dziwić, że wyrastając, angażują się
w hazard, cudzołóstwo, rozwód, pijaństwo czy inne
niechrześcijańskie praktyki. To, co wbudujemy
w dziecko przed 13 rokiem życia, reprezentuje
moralny i duchowy fundament, który określa go jako
jednostkę. Śmieci przyjmujesz, śmieci produkujesz.
Nie ma magicznej formuły, która nagle zmienia
młodego człowieka z osoby, którą ukształtowano
wychowaniem na wzorowy model chrześcijanina,
kiedy jest starszy”.

To stwierdzenie otwiera szeroko nasze oczy.
Ale nie odkryliśmy wcale czegoś nowego. Co zrobisz,
jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko kochało Pana Boga
całym sercem? Boże Słowo nie radzi: „Oddaj dziecko
kapłanowi”, ale Bóg mówi: „Będziesz je wpajał
w twoich synów i będziesz o nich mówił,

Słuchaj rodziców! (5 Mż 6:1 -3)
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przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się
i wstając” (6,7).

Według Boga, obowiązkiem każdego ojca
i każdej matki jest wychowywać swoje dziecko tak,
żeby poznało Pana i naśladowało Go. „Ale…ale”,
mówimy, „nie jestem przygotowany do tego. Nie
jestem nauczycielem. Nie znam Pisma Świętego tak
dobrze. Jak mogę nauczyć czegoś moje dziecko?”
Nie musimy być nazwani „nauczycielami”, żeby
nauczać. Przede wszystkim wychowujemy nasze
dziecko poprzez nasz codzienny przykład. Jeżeli się
modlisz, to dziecko to widzi. Jeżeli czytasz Biblię, to
twój syn rozumie, że to jest ważne dla Ciebie.
Możesz wyjaśnić trudną decyzję i powiedzieć córce,
że chcesz naśladować zasady Boże. Potem ona
zaczyna rozumieć, co jest dobre a co złe. Nasze dzieci
w sposób naturalny chcą być tacy jak my, a to znaczy,
że obserwują i naśladują. Pokaż swoje życie z Bogiem
twojemu dziecku. Twoje zachowanie w drodze,
w domu, przy stole, w samochodzie będzie wywierać
na nie niesamowity wpływ. Czego nauczy się o Bogu
twoje dziecko, obserwując twój przykład i twoje
słowa?

To nie jest tylko odpowiedzialnością, ale też

wspaniałym błogosławieństwem, że możemy
kształtować życie naszych dzieci. Nikt nie jest
doskonałym przykładem, ale widzimy dwa wyzwania
dla nas. Po pierwsze, jeżeli mamy wychować nasze
dzieci w Panu, przede wszystkim musimy słuchać
Jego słów i naśladować Go. Po drugie, powinniśmy
wykorzystać każdą sytuację do wychowywania
naszych dzieci. Mamy się modlić o ich zbawienie
i duchowy wzrost. Mamy otwierać przed nimi nasze
duchowe życie, żeby widziały, kim jesteśmy
wewnątrz.

Wychowywanie następnego pokolenia jest
naszym największym priorytetem. Dlatego mamy
szkółkę niedzielną, naukę konfirmacyjną, lekcje
religii. Chcę podziękować wszystkim, którzy są
zaangażowani w taką służbę. Ale Mamo i Tato, to wy
jesteście „w pierwszym rzędzie.” Macie wspaniałą
służbę, której może nie widać, ale Pan Bóg ją widzi
i się raduje. Nie rezygnujcie! Podzielcie się swoim
życiem, a rezultat będzie wieczny! Budujecie
Królestwo Boże. Amen.

ks. Tim Hinrichs

W Liście ap. Pawła do Filipian możemy przeczytać
takie słowa: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim
przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem żądania
wasze niechaj będą objawione przed Bogiem. A pokój
Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł
serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (4, 6-7).
Angielski ewangelista, C. H. Spurgeon, napisał:
„Zanoście życzenia swoje do Pana waszego życia,
stróża waszych dusz. (…) Proście, nie pełni zwątpienia,
lecz pełni wdzięczności. Myślcie, że prośby wasze już
są wysłuchane, a przeto z góry dziękujcie Bogu za
łaskę. On daje wam łaskę, wy jemu oddajecie
dziękczynienie. Nie ukrywajcie nic. Nie pozwólcie
żadnemu żądaniu waszemu, aby ciążyło wam na piersi;
niechaj wszystkie będą „objawione przed Bogiem”.
(…) To przyniesie wam pokój Boży. Nie zdołacie nawet
pojąć pokoju, jakim napawać się będziecie. Obejmie
was w wiecznym uścisku. Serca i myśli przez Jezusa
Chrystusa pogrążą się w morzu ciszy. (…)”.
Pan Bóg czeka na nasze modlitwy. Chce, żebyśmy
wielbili Jego Święte Imię, dziękowali Mu za dzieła,
których dokonuje, błagali o pomoc w utrapieniach.
Skrzynka modlitw, która leży w naszym kościele na
parapecie służy temu celowi. Mamy nadzieję, że
skorzystacie z okazji i zaczniecie wkładać tam swoje
modlitewne prośby lub dziękczynienia. Będą one
wyjmowane co niedzielę i przesyłane do grup
modlitewnych w naszej parafii. Dodatkowe
„skrzynkowe” spotkania modlitewne odbywać się będą

w soboty, między godz. 1 5 a 16 w Centrum
Parafialnym „Salem”. Zapraszamy każdego, kto chce
się modlić o swoje i innych sprawy. Pan Bóg chce
zmieniać naszą duchową i fizyczną rzeczywistość, ale
do tego musimy zacząć „nosić brzemiona jedni
drugich” (List ap. Pawła do Galacjan 6, 2). Nie
krępujcie się, warto dzielić się z innymi swoimi
radościami i troskami. Coś o tym wiemy.. .

Jola i Sławek Chwastkowie

PS. Dziękujemy wszystkim modlicielom za ogromne
wsparcie, dzięki Waszym modlitwom Pan Bóg podnosi
nas i pociesza.

Po co nam ta skrzynka modlitw?
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Dopołudniowe spotkania dla kobiet

„BŁOGOSŁAWIĄCE DŁONIE”

W piątkowy poranek, 1 3 marca, miało miejsce siódme
już poranne spotkanie dla kobiet. Cieszymy się, że jest
nas coraz więcej , bo aż 20 pań odpowiedziało na
zaproszenie.
Przez minione sześć spotkań w rozważaniach
prowadzonych przez p. pastorową Ewę Londzin,
patrzyłyśmy na Boże i nasze dłonie w oparciu
o wybrane fragmenty Słowa Bożego. Słuchałyśmy
o PRZEBITYCH dłoniach Jezusa na krzyżu, o Jego
CZYSTYCH dłoniach ze względu na Jego świętość,
bezgrzeszność i doskonałe życie. Mówiłyśmy
o SILNYCH dłoniach Stwórcy i zachowawcy świata,
o MODLĄCYCH się na pustyni, w ogrodzie
Getsemane, a także modlących się o Jego codzienne
prowadzenie i wolę dla naszego życia. Pastorowa Ewa
mówiła nam także o Jego OTWARTYCH dłoniach,
które w obfitości zaopatrują nas we wszystko, co nam
potrzeba, o ZAJĘTYCH dłoniach Zbawiciela, który
uzdrawiał, leczył i służył innym, dając nam przykład,
jak mamy naszych dłoni używać do wypełnienia Jego
celów i zadań.
Ostatni temat z cyklu „Boże dłonie” to
„BŁOGOSŁAWIĄCE dłonie”. Zawarty on jest
w czterech obrazach Jezusa błogosławiącego. W Ew.
Łukasza 24,50 czytamy:„I wywiódł ich aż do Betanii,
a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich”. Jezus
błogosławił uczniów, tych, z którymi przebywał, którzy
byli Mu najbliżsi. To oni będą kontynuować Jego dzieło
na ziemi, to oni są powołani do szczególnego zadania -
zwiastowania ewangelii w imieniu Jezusa.
W Ew. Marka 10,1 6 Jezus błogosławi dzieci: „I brał je
w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce”. Te
najmniejsze, wskazywane za wzór wiary, pokory,
posłuszeństwa i ufności. . .
W Ew. Marka 6,41 Jezus błogosławił chleb. „A On
wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom; i owe
dwie ryby rozdzielił między wszystkich”. Tak samo jest
z nami - jeśli Jemu ufamy i poddajemy się Jego woli,
On uczyni nam
i przez nas o wiele więcej niż jesteśmy w stanie sobie
wyobrazić.
Ew. Marka 14,22 mówi jak Jezus błogosławi chleb -
Słowo ustanowienia Wieczerzy Pańskiej : „A gdy oni
jedli, wziął chleb, błogosławił, łamał i dawał im i rzekł:
Bierzcie, to jest ciało moje. .”
Podsumowanie tematu „Błogosławiące dłonie”
znajdujemy w Psalmie 115,1 2-1 5: „Pan pamięta o nas,
będzie błogosławił, będzie błogosławił domowi Izraela,
będzie błogosławił domowi Aarona. Będzie błogosławił
tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak
i wielkim. Bądźcie błogosławieni przez Pana, który
uczynił niebo i ziemię!”

Na zakończenie spotkania, w ramach zajęć
praktycznych, przyklejałyśmy karteczki z wersetami
do kolorowych kartoników i obwiązywałyśmy
kolorowymi nićmi. Będą one wykorzystane w naszym
kościele w Wielki Piątek.
Dziękujemy Bogu naszemu, że pozwolił nam się
znowu spotkać!

Grażyna Cimała
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W styczniu, oprócz stałych zajęć kulturalnych,
w których mogli brać udział nasi podopieczni, były
także organizowane spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Okres po Bożym Narodzeniu upłynął pod znakiem
kolędowania. Mieszkańcy mogli się spotykać w kaplicy
lub świetlicy domowej, aby posłuchać pięknych kolęd
i pastorałek. Muzyka rozlegała się po całym domu,
docierała także do pokoi tych, którzy ze względu na
swoją chorobę, niepełnosprawność nie opuszczają
łóżek. Wszystko odbywało się w świątecznej
atmosferze przy pięknie ustrojonej i rozświetlonej
lampkami choince.

1 5 stycznia 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 za
ziemię, aby dać zbawienie i pojednać wszystkich ludzi.
W okresie tym pensjonariusze domu opieki gościli
także dzieci z Cisownicy, kwartet z Cieszyna oraz
Orkiestrę Diecezjalną. Na zakończenie okresu
bożonarodzeniowego odwiedził Emaus Chórek
„Junior” z Dzięgielowa. Dzieci śpiewały kolędy całym
swoim sercem, co mieszkańcy bardzo sobie cenią. 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 do spotkania się
z młodszym pokoleniem, gdyż to prowadzi do
wzajemnego zrozumienia. Chcielibyśmy bardzo
serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom,
dyrygentom i opiekunom artystycznym za ubogacenie

czasu naszym pensjonariuszom.
Czas poświąteczny obfitował w różne

wydarzenia kulturalne, m.in. występy chórów
parafialnych, dzieci z przedszkola w Kisielowie, ze
szkoły podstawowej z Goleszowa Równi, młodzieży
z gimnazjów w Cieszynie i Goleszowie, Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej . Dzięki tego rodzaju
aktywności nasi mieszkańcy mogli swój wolny czas
spędzić w miłej atmosferze. Podczas występów nie
kryli uśmiechów, radości i wzruszenia. W takich
momentach wiemy, że tego rodzaju akcje są potrzebne.
Czasami tak niewiele potrafi tak wiele zmienić. . .

W Tłusty Czwartek, który w naszym
kalendarzu jest ostatnim czwartkiem przed Wielkim
Postem, odbyło się spotkanie na wesoło. Mieszkańcy
brali udział w grach ćwiczących pamięć
i spostrzeganie. 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 .

Od Środy Popielcowej rozpoczął się Wielki
Post, który jest czasem pokuty i przygotowywania się
do przeżycia największych świąt dla chrześcijan, czasu
Wielkiego Piątku i Wielkanocy. Okres pasyjny
mieszkańcy rozpoczęli od nabożeństw ze spowiedzią
i Wieczerzą Pańską w środę popielcową w „Emaus I”,
a w dzień następny w „Emaus II”. W tym czasie
mieszkańcy spotykają się także w pracowni
plastycznej , przygotowując świąteczne dekoracje do
wystroju domu i na kiermasz.

Jolanta Cieślar

Zajrzyjmy do EDO EMAUS .. .

„Ferie z młodzieżą”

Tegoroczne ferie upłynęły zbyt szybko… W
drugim tygodniu przerwy zimowej (2-6.02) na parafii
przy ul. Słonecznej codziennie można było słyszeć
głosy kilkudziesięciu osób. Początkiem naszych
zimowych spotkań było wspólne „herbatkowanie”,
a więc czas rozmów przy różnych rodzajach herbat.
Każdego dnia od poniedziałku do piątku spotykaliśmy
się w naszej nowej salce, aby wspólnie spędzić
popołudnie. Oferty były różne, można by rzec: dla
każdego coś dobrego. Począwszy od bilarda i ping-
ponga, poprzez dzień gier, warsztaty taneczne, wspólny
wypad na lodowisko i pizzę, a skończywszy na
wspólnym wieczorze filmowym. A dla tych, którzy nie
byli zainteresowani daną formą spędzenia czasu
zostawały: kanapa, ciepła herbatka i rozmowy do
wieczora. Tak więc pomimo braku dobrej pogody,
wszyscy świetnie spędzili czas.

AR

Rekolekcje 2009

W poniedziałek i wtorek (23 - 24 marca) w
Centrum Parafialnym „Salem” odbyły się rekolekcje.
Na zajęcia przyszli gimnazjaliści i licealiści
z Dzięgielowa.

Bogaty program dwugodzinnych zajęć
przygotowali Monika i Robert Cieślarowie, prowadząc
nas w dyskusjach na temat cierpliwości, zmienności
człowieka i powrotu do Źródła. Miło spędziliśmy czas,
pogłębiając znajomość Słowa Bożego i śpiewając
pieśni, a długie rozmowy nadawały temu czasowi
„młodzieżówkowego” akcentu.

Mam nadzieję, że Pasyjne Dni Skupienia za
rok nie stracą na swojej atrakcyjności i z równie dużym
entuzjazmem weźmiemy w nich udział.

FG
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Terri Bartel

1 . My family. . . There are six people in my family. My father is a pastor, my mother
is a school secretary, my older sister works for the U.S. Senate, and my two younger
brothers are students at the University of Northern Iowa. We are a very close-knit family,
they are incredibly supportive ofme, and I love them dearly!
2. My workplace... I am currently a volunteer at the CME. I am teaching English
classes in Bladnice, Golesow, and Dziegielow; I am coordinating English camps for this
summer; and I help with programs for youth and children. I have AMAZING co-workers
who are very patient, supportive, and encouraging.
3 . My church community... God has blessed me tremendously through my faith-
family in Dziegielow. I attend Eben-ezer and have had several opportunities to get to

know the wonderful members of the congregation, especially the women and members of the youth group. They
are very friendly and welcoming—thanks!
4. My most favourite Bible verse... One of my favorite Bible verses is Psalm 46:10 because it reminds me
that God is AWESOME and that sometimes when I get too caught up in my own life to remember that, I need to
stop, to be still, and to know that HE is God and should be exalted above all else!
5. Jesus... Jesus is my everything! Without Him I would be lost, lonely, miserable, and hopeless, but I know
that Jesus loved me so much, He willingly died for my sins that I might be forgiven and live a life of joy, knowing
that someday I’ ll be with Him forever in heaven.
6. In the morning I like... to hear the sound of bird chirping outside my window, reminding me that it is a
new day and I should smile and be thankful to be alive!
7. Every day is... a new adventure because I never know what surprises it may bring with it.
8. In people I appreciate most... their friendship and sincerity (the fact that they truly do care about me and
want to be my friend.)
9. In my freetime... I love to explore the great outdoors, draw, and just relax.
1 0. When I think of the future... I have no idea what to expect. There are so many things I would like to do,
but I don’t know ifmy plans are God’s plans, so I am just going to trust Him and hang on for the ride!

Poznajmy się

Mateusz Niedoba

1. Moja rodzina...

Jest bardzo wielkim wsparciem dla mnie, nawet jak jest 1 000 km stąd.
2. Moja praca...

No cóż .. . robie to, co mnie interesuje i gdzie mogę wykorzystać moje talenty. Praca
mnie rozwija i mam super współpracowników. Może czasami jest tego dużo, ale dam
sobie radę.
3. Moja parafia...

Jest to też miejsce pracy, ale również super grupa i wspólnota, gdzie mogę się spotkać z
wierzącymi.
4. Mój ulubiony werset biblijny...

Przypowieści Salomona 3:5
5. Jezus...

Jest dla mnie najlepszym wzorem do życia.
6. Rano lubię...

Długo spać.
7. Każdy dzień jest...

Pełen motywacji, jak się odpowiednio nastawie do niego.
8. W ludziach najbardziej cenię...

To, że każdy jest taki indywidualny.
9. W wolnym czasie...

Zajmuję się muzyką albo moją dziewczyną :)
10. Gdy myślę o przyszłości...

To jestem pełen zaufania w doskonały plan Boga
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Rozpoczął się czwarty rok funkcjonowania naszej
społeczności jako samodzielnej parafii. Pan Bóg w tym
czasie uczynił bardzo wiele i wierzymy, że nadal będzie
czynił.
Główne kierunki działań i zadania, jakie Rada
Parafialna wyznaczyła na ten rok, oparte na
zatwierdzonym przez Zgromadzenie Parafialne planie
budżetowym, przedstawiają się następująco:

1 . życie religijne:
- dalszy rozwój życia zborowego poprzez nabożeństwa,
lecz również inne spotkania takie jak: spotkania
młodzieżowe, Wieczory Chwały, środowe spotkania ze
Słowem Bożym, piątkowe Spotkania Biblijne,
spotkania dla kobiet „Śniadania dla kobiet”,
„Dopołudniowe spotkania dla kobiet”, spotkania
kwartalne dla mężczyzn, działalność chórowa, obóz
biblijny w języku angielskim, wycieczki itp.
- organizowanie spotkań takich jak: konferencje (np.
weekend Bliżej Boga), spotkania dla nauczycieli,
transmisja satelitarna ProChrist itp.
- opieka nad starszymi zborownikami poprzez
wiosenne i jesienne spotkania dla Jubilatów i Seniorów,
odwiedziny domowe
- pomoc charytatywna: rozdawanie żywności dla
najuboższych rodzin, dowożenie na nabożeństwa itp.;

2. misja zewnętrzna:
- organizowanie pomocy ubogim rodzinom na
Bieszczadach poprzez dostarczanie odzieży i mebli,
przygotowanie obozu dla dzieci na terenie Beskidów (w
tym roku w szkole w Dzięgielowie), zorganizowanie
wyprawek szkolnych dla tych dzieci, itp.
- finansowe wsparcie ewangelickiego misjonarza na
Ukrainie, księdza Wiesława Łyżbickiego;

3. sprawy remontowe:
a) Kościół EBEN-EZER i otoczenie
- dalszy etap wymiany nagłośnienia
- wymiana okien od południa i północy (uzależniona od
otrzymania dotacji)
- naprawa podjazdu dla wózków przy wejściu tylnym
- remont fundamentów w altanie
- konserwacja konstrukcji dzwonnicy wraz
z wykonaniem elewacji
b) Centrum Parafialne SALEM
- dokończenie wyposażenia sal parafialnych
(oświetlenie, kuchnia, szafy na dokumenty)
- elewacja zewnętrzna z ociepleniem (uzależniona od
otrzymania dotacji)
- przesunięcie płotu oraz wykonanie parkingu.

Wierzymy, że planowane działania są zgodne z Bożą
wolą i Pan Bóg je pobłogosławi równie obficie, jak
czynił to dotychczas, korzystając z naszych otwartych
serc, które będą gotowe zarówno na działanie (fizyczną
pomoc), jak i finansowe wsparcie.
Pamiętajmy, że składając ofiary, dajemy je Bogu, aby
Jego dzieło mogło być kontynuowane. „Dajemy”, a tak
naprawdę „oddajemy” to, co wcześniej od Niego
otrzymaliśmy, bo to dzięki Jego błogosławieństwu
i łasce funkcjonujemy.

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony
internetowej www.luteranie.pl/dziegielow, gdzie
umieszczane są relacje ze wszystkich imprez
parafialnych, jak również nagrania z niedzielnych
nabożeństw.

Kurator Korneliusz Glajcar

Informacje z prac Rady Parafialnej i plany na rok 2009

Młodzieżowy weekend integracyjny

W dniach 13-1 5 marca bieżącego roku część naszej
grupy młodzieżowej wraz z tegorocznymi konfirmantami
mogła spędzić wspólnie weekend w domu wypoczynkowym
„Betania” w Bielsku-Białej . Podczas naszego pobytu
mogliśmy mieć czas na wzajemne poznawanie się poprzez
rozwiązywanie różnych zadań przygotowanych dla nas przez
organizatorów. Jedną z największych atrakcji był piątkowy
wypad do kina na film „Kochaj i tańcz”, który tak się
niektórym spodobał, że stał się tematem wielu rozmów.

Oprócz czasu zabawy i śmiechu, był także czas na
poranne studia biblijne w dwóch grupkach oraz wspólne
uwielbienie naszego Boga. W sobotni wieczór odwiedzili nas
pastorostwo Hinrichsowie, którzy poprowadzili wieczorne
rozważanie, łącząc formę warsztatów z wykładem.

Myślę, że ten weekend zostanie nam na długo
w pamięci.

Uczestnik
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Dni Dobrej Nowiny – 2-5 lutego 2009
W drugim tygodni ferii zimowych odbyły się „Dni
Dobrej Nowiny” dla dzieci. Przewodnie hasło spotkań
brzmiało: „I ty możesz zostać misjonarzem”.
Zwróciliśmy uwagę dzieci na to: kto może być
misjonarzem, jakie cechy powinien mieć misjonarz oraz
gdzie można służyć jako misjonarz. Mogliśmy
przyjrzeć się historiom biblijnym, usłyszeliśmy historie
misyjne oraz poznaliśmy trzy państwa: Zimbabwe,
Japonię i Sri Lankę pod względem religii, kultury,
zwyczajów oraz geografii. Temu wszystkiemu
towarzyszył śpiew, zabawy i zajęcia plastyczne.
Podczas tych dni gościliśmy misjonarzy: Monikę
Cieślar (Łowicz) oraz Terri Bartel z USA. Monika
przedstawiła nam specyfikę pracy, jaką wykonuje,

razem ze swoim mężem Robertem, w Łowiczu.
Opowiedziała o „dzieciach ulicy”, z którymi pracują
oraz dlaczego zostali misjonarzami.
Spotkanie z Terri było również bardzo ciekawe.
Urodziła się w Botswanie, państwie sąsiadującym
z Zimbabwe. Terri pokazała nam zdjęcia, opowiedziała
jak wyglądało jej życie i dlaczego została misjonarką.
Dzieci z niedowierzaniem słuchały, co Terri miała do
powiedzenia. Dzisiaj jest misjonarką w Polsce i uczy
angielskiego.
Ciocia Halina Glajcar opowiedziała o „misj i dla
Bieszczadzkich dzieci”, którą od 10 lat prowadzi nasza
parafia. Wszyscy bardzo mile wspominamy ten czas.

A. Fiedor

DOBRY PASTERZ /Jan 10,11 -29/
Dobry pasterz przed stadem owiec swoich kroczy
Tworząc orszak wspaniały, barwny i uroczy.
Dobry pasterz odważnie broni swego stada,
Gdy się nocą do niego złodziej lub wilk skrada.

Na wzgórzach Palestyny stada owiec żyły
I naród izraelski od wieków żywiły.
Pasterze tych owiec również pierwsi byli,
Którzy Jezusowi hołd w stajni złożyli.

Jezus w podobieństwach z życia brał przykłady,
Uczył Żydów o Bogu i wytykał wady.
Chcąc zaś Żydom wyjaśnić cel życia swojego

Ukazał im pasterza trzodę pasącego.

Jam jest Dobry Pasterz i znam owce moje.
Dobry Pasterz za owce życie kładzie swoje.
Są też i najemnicy, bez własnego stada.
Kiedy wilki nadchodzą, wtedy owcom biada.

Najemnik owce rzuca i szybko ucieka,
Wilk nie widząc pasterza, z atakiem nie czeka,
Wilk już owce rozproszył, a słabsze porywa.
Tak to zawsze najemnik z wilkami przegrywa!

Jam jest Dobry Pasterz i znam owce swoje,
Tak samo jak i mnie znają owce moje.
Jak mnie zna mój Ojciec, tak znam Ojca swego
I życie swe za owce oddam dnia każdego.

Istnieją też owce z odrębnego stada,
Które mi do owczarni sprowadzić wypada.
I głosu mego słuchać będą one co dnia,
Gdyż będzie jeden pasterz i owczarnia jedna.

Mnie mój Ojciec niebieski dlatego miłuje,
Gdyż ja za moje owce życie kładę swoje.
Z własnej woli je kładę, nikt mi go nie bierze,
Gdyż mam moc od Ojca – życie dać w ofierze.

Mam też moc od Ojca odzyskać me życie,
Aby owce żyć mogły i czerpać obficie.
Owce moje słuchają zawsze głosu mego.
A ja im żywot daję i chronię od złego.

Owce moje nie zginą – żyć będą na wieki
I nikt ich też nie wydrze spod mojej opieki!

/E.K./
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CHEE I JEGO JAGNIĄTKO

Chee, mały indiański chłopiec ze szczepu Nawaha
jechał ze swoim dziadkiem na coroczną wystawę
owiec. Indianie tego szczepu trudnią się hodowlą
owiec, a więc i Chee ma obok siebie jagniątko.
Owieczka zaczęła żałośnie pobekiwać. – Nie bój się –
pocieszał ją Chee.- Niedługo wrócisz do swojego
stada, na swoje pastwisko. Jutro jednak musisz iść na
wystawę i zdobyć pierwszą nagrodę. Prawda, dziadku?
Dziadek przytaknął krótko, bez zbędnych słów
i gestów. Siedział wyprostowany jak struna na wozie,
a jego ciemne oczy spoglądały uważnie przed siebie.
Ach, gdyby dziadek nie był taki surowy. Co dałbym za
to – myślał chłopiec. – Tak chętnie poszedłbym do
amerykańskiej szkoły, ale on nie chce się na to
zgodzić. Powtarza: „W szkole białego człowieka nie
nauczysz się być prawdziwym mężczyzną naszego
szczepu”.
Przed kilku tygodniami dziadek dał mu pod opiekę
nowo narodzone jagnię, którego matka zginęła
i powiedział: - Opiekuj się nim. Zobaczymy, czy
potrafisz je wychować.
Wtedy Chee pomyślał, że dziadek chce go sprawdzić,
przekonać się, czy jest odpowiedzialny, czy można mu
zaufać. –Jeśli uda mi się odchować jagnię i otrzymać
pierwszą nagrodę – pomyślał – dziadek przekona się,
że jestem prawdziwym Nawaha i pozwoli mi pójść do
szkoły białego człowieka.
Kiedy przybyli na miejsce, Chee zaniósł swoją
owieczkę do szopy, gdzie przebywały owce zgłoszone
na konkurs. Potem ze swoim dziadkiem oglądali inne
owce.. Chłopiec uśmiechał się uszczęśliwiony. Żadna
nie była ładniejsza od jego owieczki. Jutro na pewno
otrzyma pierwszą nagrodę.

Zamyślenie chłopca
przerwał dziadek,
dotykając lekko jego
ramienia: - Spójrz na to
zwierzątko. Czy nie jest
jeszcze piękniejsze od
twojego?
- To owca mojego
przyjaciela Joe –
stwierdził szeptem Chee
i bardzo posmutniał.

Wieczorem, kiedy było już bardzo ciemno, Chee
poszedł jeszcze raz popatrzeć na swoją owieczkę. W
szopie panowała zupełna cisza. Nie było tam nikogo.
Nagle usłyszał ciche pobekiwanie owcy. Rozejrzał
się. To owca Joe podążała w kierunku otwartych
drzwi szopy.
Chee wstrzymał oddech. Jeżeli ucieknie – pomyślał –
Joe na pewno nie znajdzie jej przed rozstrzygnięciem
konkursu. Zaraz potem jednak pobiegł za jagnięciem
i złapał je zanim doszło do otwartych drzwi szopy.
W tej samej chwili dwoje mocnych ramion pomogło
mu trzymać owieczkę. Dwoje mocnych ramion
dziadka.
- Dziadku, to owieczka Joe chciała wyjść z szopy.
- Przeszkodziłeś jego owcy w ucieczce – powiedział
powoli starzec. –Dzięki temu jednak Joe otrzyma
pierwszą nagrodę.
- Wiem, dziadku!
W zawsze surowych oczach starego Indianina, pojawił
się w tej chwili błysk radości. – Zrobiłeś coś pięknego,
mój chłopcze – powiedział. – Udowodniłeś, że jesteś
prawdziwym Nawaha. Teraz mogę cię bez wahania
posłać do szkoły białego człowieka.

R
E
B
U
S

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę

zboczył…” /Iz 53,6a/

Zabłąkanemu psu czy innemu jakiemuś zwierzątku trudno
odnaleźć drogę do domu. Tego nie potrafi też owca, która oddali
się od stada szukając lepszej paszy. Dlatego pasterskie psy
zawracają niesforne, nieposłuszne owieczki. Naturalnie za owce
odpowiedzialny jest przede wszystkim pasterz, który wie ile owiec
ma w stadzie, zna je – niekiedy po imieniu i szuka, gdy któraś
zaginie.

Pan Bóg mówi nam: Wy WSZYSCY jesteście zagubionymi
owcami. Także ci najlepsi z was! Stale czynicie to, co wam się
podoba, nie myśląc przy tym o Mnie. Idziecie drogą, która wam
odpowiada, a nie pytacie, czy jest to droga właściwa, droga, którą
Ja dla was wybrałem.

Ponieważ WSZYSCY jesteśmy zgubieni, WSZYSCY
potrzebujemy Dobrego Pasterza! WSZYSCY!

ZGUBIONA OWCA
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Wielkanocna krzyżówka

Zadanie: Do krzyżówki wpisz wyrazy wg podanego niżej znaczenia. Do diagramu przenieś litery z oznaczonych
pól. Czytane kolejno w poziomych, pogrubionych szeregach, utworzą hasło – werset biblijny, który należy podać
jako rozwiązanie zadania wraz z rozdziałem i wersetem podanej Księgi Nowego Testamentu.

Rozwiązanie krzyżówki można składać w zakrystii po nabożeństwach lub nadsyłać
do dnia 15 czerwca 2009 na adres parafii.
Wśród osób, które złożą lub nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosowane zostaną nagrody.

Znaczenie wyrazów:

P o z i o m o: 1 - górna część nogi, 5- tam Izraelici byli w niewoli, 8- otwór w ścianie domu – l.mn., 9- statek
Noego, 11 - imię pieska z elementarza – liczba mnoga, lub wyspy na Atlantyku, 12- sklepione pomieszczenie pod
kościołem na pochówek zwłok lub relikwie, 1 3- duże skupisko płynących ryb (wspak), 1 6- adresat Księgi Dziejów
Apostolskich (Dz 1 ,1 ), 1 7- produkt z mleka, 1 9- butelka do perfum, 21 - minister w niektórych krajach
muzułmańskich, 23- na głowie króla, 24- więcej niż pomoc, 25- pierwszy syn Abrahama (1 Mojż 16,1 5), 29- w
środku kości, 30- śmietanka towarzyska, 31 - zaciśnięta dłoń, kułak, 32- uczony żydowski, 36- wczesna pora dnia,
świt, 37- może być plujka, może być tse-tse, 38- np. jakiś mężczyzna, 39- przyjmowanie czegoś za prawdę, 40-
może być harcerski, może być szkolenuiowy, 46- stworzenie godne litości, 47- dłuższa wypowiedź jednej osoby, 48-
nauka o Bogu, 51 - pociecha inaczej (wspak), 53- zabawne zdarzenie lub awantura, 54- uszkodzenie ciała (wspak),
55- efekt czegoś zabawnego, wesołego (wspak), 58- roślina o dużych mięsistych liściach np. z Meksyku, 59-
najdłużej żyjący człowiek na ziemi (1 Mojż 5,27), 60- chyży, silny koń, 63- król, którego namiestnik chciał pojmać
ap. Pawła w Damaszku (2 Kor 11 ,32), 64- cienki, mocny, skręcony sznurek, 65- krzyk inaczej , 68- jedna z nazw
stolicy Izraela (Jer 1 ,3), 71 - radosna nowina o Jezusie Chrystusie, 75- pomieszczenie, siedlisko, 76- wierzchowiec,
na którym Jezus wjeżdżał do Jerozolimy Mat 21 ,5), 77- żona lwa – l.mn., 78- mały dzwon – l.mn. 79- jeden z
diakonów (Dz 6,5), 80- zebranie, narada zarządu.
P i o n o w o: 2- jasna część doby – l.mn., 3- imię żeńskie (imieniny 12.11 ), 4- miedzy sufitem a dachem, 6-
cieniutka tkanina na opatrunki, 7- dwoje, 8- imię pływaczki Jędrzejczak (1 3.1 2), 1 0- wytwórca namiotów –
wygnaniec żydowski, którego ap. Paweł poznał w Koryncie (Dz 18,2), 1 2- warsztat tkacki – l.mn., 1 4- jeden z
autorów Ewangelii – lekarz, 1 5- nasz Zbawiciel, 1 6- czas wyznaczony, 17- trzeci syn Adama i Ewy (1 Mojż 4,25),
1 8- jedna z Parafii w Diecezji Mazurskiej (zob. Kalendarz Ewangelicki), 20- trędowaty generał syryjski, którego
uzdrowił prorok Eliasz (2 Król 5), 21 - pilnuje kogoś lub czegoś, straż, 22- duża drapieżna ryba, 23- wygłaszane z
ambony w kościele, 26- anioł zwiastujący narodzenie Jezusa (Łuk 1 ,26) - (wspak), 27- drzewo liściaste z
brzozowatych, 28- utwór wokalny (wspak), 33- świecki zastępca proboszcza w parafii, 34- brat Mojżesza (2 Mojż
4,1 4), 35- nieposłuszeństwo wobec Boga – l.mn., 36- może być owcze, może być leśne, 41 - może być drogowy,
dodawania, dzielenia itp., 42- wybrany np. do Sejmu – l.mn., 43- „nazwisko” Piłata, 44- imię żeńskie (imieniny:
31 .03), 45- „wysławiajmy Pana” – w liturgii wezwanie z języka hebrajskiego (zaczyna i kończy też np. Psalm
150), 49- podstawowe pieczywo, 50- nią posłużył się Dawid by obezwładnić olbrzyma Goliata (1Sam 17,49), 52-
pewnik, nienaruszalna zasada, w którą wierzyć należy, 56- przyrządzik do mierzenia, 57- wytyczona droga lub trasa
prowadząca do celu, 61 - najbardziej znane pogotowie, 62- wielki, przygniatający ciężar – l.mn., 66- jeden z
pierwszych siedmiu diakonów (Dz 6,5), 67- łączy udo i podudzie – l.mn. (wspak), 69- georginia inaczej – l.mn.
(wspak), 70- sąsiedzi Izraela, hołdownicy króla Dawida (2 Sam 8,14), 72- głośne przyzywanie np. pomocy, 73- jest
niąWisła, Odra, - l.mn. (wspak), 74- nieporządek, chaos.
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Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa

„Kształtami świat zaludniają

do prac przyłożone dłonie”…

K.I.Gałczyński

Skończył się 3–letni okres kadencji pierwszego zarządu Sto-
warzyszenia Miłośników Dzięgielowa. Chociaż co roku na ze-
braniach sprawozdawczych prezentowane były nasze
działania, to dziś w wielkim skrócie przypomnimy to, co w mi-
nionym okresie zostało zrealizowane z myślą o mieszkańcach
i naszym Dzięgielowie.

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia, załatwieniu wielu
spraw formalno – prawnych, przystąpiono do realizacji kolej-
nych planów. Dużo uwagi poświęcono promocji i reklamie, ak-
tywizacji dzięgielowian, dokumentowaniu i podtrzymywaniu
tradycji naszej wsi, regionu.
W tym zakresie zrealizowano następujące zadania:
- utworzono stronę internetową, która na bieżąco jest aktuali-
zowana
- przekazywano informacje o działaniach SMDz. do „Panora-
my Goleszowskiej”, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Informato-
ra Parafialnego”, na ox.pl (baner na www)
- powieszono baner z danymi stowarzyszenia
- przekazywano okolicznościowe ulotki informujące o działa-
niach stowarzyszenia, zebraniach, imprezach lokalnych i śro-
dowiskowych
- życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
- przygotowano do druku plakaty w związku z organizowaną
imprezą „Jesień w Dzięgielowie”
- prowadzona jest kronika stowarzyszenia
- z okazji 75 – lecia szkoły została opracowana i wydana
(przy znacznym udziale sponsorów i gminy) „Księga Pamiąt-
kowa – 1931 – 2006” z prezentacją multimedialną
- zdjęcia z tej prezentacji zostały przedstawione na spotkaniu
seniorów zorganizowanym w 2006 przez radę sołecką
- przygotowano i przeprowadzono konkurs fotograficzny
„Dzięgielów w obiektywie”
- zorganizowano pokonkursową wystawę fotograficzną „Dzię-
gielów w obiektywie”
Dużym przedsięwzięciem było:
- utworzenie Izby Regionalnej , przystosowanie pomieszcze-
nia i wyremontowanie schodów, wejścia od strony boiska; ska-
talogowanie eksponatów
- rozmieszczenie 4 tablic na terenie Dzięgielowa z nazwami
ulic
- przekazanie mapek z nazwami ulic każdej dzięgielowskiej
rodzinie
- przygotowanie projektu techniczno – roboczego wraz
z uzgodnieniami w sprawie boiska sportowego
- utworzenie drużyny piłki siatkowej SMDz. – szkolenie dzie-
ci i młodzieży
- zakup koszulek i toreb ekologicznych z logiem stowarzysze-
nia
- zakup strojów sportowych piłkarzom piłki nożnej i siatka-
rzom - młodzikom
- zorganizowanie dla 20 uczniów SP w czasie ferii zajęć edu-
kacyjno – wypoczynkowych w ramach projektu Fundacja
Wspomagania Wsi (wykonawcą dyrektor i nauczyciele SP)
- pokrycie kosztów rekonstrukcji starego pojazdu straży pożar-
nej

- opracowanie okolicznościowego folderu dla KGW i dofi-
nansowanie uroczystości z okazji 45 – lecia koła
Ważnym i trudnym zadaniem było zrealizowanie cyklu im-
prez „Jesień w Dzięgielowie 2008’
- Mini Bike Maraton, Gry i zabawy naszych dziadków – po-
przedzone warsztatami, piknik integracyjny, wspólne ogni-
sko, zabawa ; turniej piłki siatkowej , biała sobota.
W roku 2007 z inicjatywy stowarzyszenia Dzięgielów został
zgłoszony do konkursów: „Piękna wieś województwa śląskie-
go” (wyróżnienie) i „Najpiękniejsza zagroda województwa
śląskiego”(III miejsce) – ogłoszonego przez Urząd Marszał-
kowski w Katowicach.
W roku 2008 przystąpiono do realizacji programu „Działaj lo-
kalnie VI” – w tym projektu „Od przedszkola do seniora”
z licznymi konkursami sponsorowanymi przez Lokalną Orga-
nizację Grantową, Urząd Gminy, Fundację Wspomagania
Wsi, Bank Spółdzielczy w Cieszynie i 11 firm prywatnych
(w tym 3 miejscowe).
Jednak ponad wszystko najważniejsza jest współpraca, zro-
zumienie, życzliwość, serdeczność wszystkich miejscowych
instytucji, organizacji i sponsorów.

W tym miejscu serdeczne słowa podziękowania za okaza-
ną nam przychylność kierujemy
do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej , księdza proboszcza,
pracowników „Informatora Parafialnego”.

Aktualnie Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa liczy
64 członków. Zapraszamy do nas, liczy się każdy pomysł,
każde działanie – by Dzięgielów był jeszcze piękniejszy
a mieszkańcy dumni ze swojej miejscowości. Takim niejako
przesłaniem skończył kadencję pierwszy zarząd SMDz. – pre-
zes: Ludwika Czyż, zastępca prezesa: Jerzy Franek, sekre-
tarz/ kronikarz Zofia Fober, skarbnik: ks. Grzegorz Giemza,
członkowie: Tomasz Lenkiewicz, Gertruda Proksa i Marcin
Wojnar.
1 8 marca br. odbyły się wybory do zarządu na kolejną ka-

dencję. Funkcję prezesa objęła Maria Siekierka, zastępcy Je-
rzy Franek, sekretarza/ kronikarza Zofia Fober, skarbnika
Ludwika Czyż, członków – Tomasz Lenkiewicz, Katarzyna
Bogdał i Krystyna Zorychta.

Odchodzący i nowy zarząd SMDz. oraz wszyscy członko-
wie z okazji świąt Wielkanocnych życzą Mieszkańcom Dzię-
gielowa radości ze zmartwychwstania Pańskiego, wiosennej
atmosfery i rodzinnych wzruszeń wynikających ze spotkań,
wspomnień i tradycji.

sekretarz SMDz.

Zofia Fober



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 712 w. 400.

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. „ogólnoparafialne” (składki, ofiary, inne) - nr 67 8113 0007 2001 0005 8391 0001

2. „charytatywne” - nr 13 8113 0007 2001 0005 8391 0003

3. młodzieży „powołani” - nr 40 8113 0007 2001 0005 8391 0002

W Banku Spółdzielczym dokonujemy wpłat bez dodatkowych opłat.

Za wszelkie ofiary dziękujemy słowami: „Bóg zapłać”.

WNaszym 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
Kącik dla dzieci i krzyżówki: ks. Emil i Helena Gajdaczowie Skład: KrzysztofRakowski
Zdjęcia: ks. Emil i Helena Gajdaczowie, Grażyna Cimała, Ewa Londzin,Helena Harok, Piotr Londzin, Arek Raszka, KrzysztofRakowski.

Kącik kulinarny - Wielkanocne babki

Babka
cytrynowa
parzona

Składniki:

5 jajek
1 szklanka cukru
2 szklanki mąki mieszanej - 1 wrocł. , 1 krupczatki
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cytryna
1 kostka masła - stopionego i gorącego

Przepis:

Ubić pianę z białek, dodać cukier i żółtka, dalej
ucierając delikatnie wmieszać mąkę z proszkiem do
pieczenia, wlać gorące masło, dodać otarta skórkę
z cytryny i sok.
Piec w wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką
tartą formie ok. 40 min w temp.170 C

Po upieczeniu polukrować.

Przepis na lukier:

Do soku wyciśniętego z połowy cytryny dodawać
cukier puder, ucierając do uzyskania gęstej masy.
Pokryć babkę, najlepiej gdy jest jeszcze ciepła.

Ewa Londzin

Babka
"Gerda"

Składniki:

25 dkg masła (margaryna)
25 dkg cukru
2 szt. cukru waniliowego
1 olejek cytrynowy
sok z cytryny
4 jajka
40 dkg mąki
10 dkg mąki ziemniaczanej
rodzynki
3 duże łyżki mleka
1 proszek do pieczenia

Przepis:

Masło ucierać z cukrem dodając po jednym jajku, sok
z cytryny i cukier waniliowy, a później stopniowo mąkę
zmieszaną z proszkiem do pieczenia i mąką
ziemniaczaną. Na końcu dodać rodzynki i mleko
i jeszcze raz wymieszać. Ciasto włożyć do formy
wysmarowanej tłuszczem i posypanej tartą bułką. Piec
w temp. 1 80 C ok. 40 minut.

Helena Harok
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