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Kwartalnik Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w D zięgielowie
Hasło roku 2008:

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

"Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona." Psalm 127,3

Ew.Jana 14,19b

jest łatwa do wykonania.
Praktycznym sposobem wykorzystania naszych ust
była wizyta w domach opieki "Emaus", gdzie
mogliśmy usłużyć pieśniami i krótkim przesłaniem na
temat tego, czego uczyliśmy się podczas zajęć.
Mieszkańcy domów opieki dostali od nas drobne
upominki, które wykonane zostały przez obozowiczów.
Radość z tego spotkania była wzajemna, wzruszeni byli
obdarowani jak i obdarowujący.
Jak co roku był także czas na zabawy rekreacyjnosportowe i zajęcia plastyczne. Do ulubionych gier
należała z pewnością zabawa w muzeum figur
woskowych, a wśród efektów prac plastycznych
powodzeniem cieszyły się daszki przeciwsłoneczne.
Skądinąd słonka było
jak na lekarstwo, lecz
mimo tego, że
pogoda nas nie
rozpieszczała, udało
nam się zrealizować
cały program. Deszcz
w swojej postaci
może być inspirujący!
Tradycją
naszych
obozów stał się
sobotni występ dla zaproszonych rodzin i parafian,
zamykający nasze spotkania. Podczas występu
poszczególne grupy prezentowały bogaty program
artystyczny. Były to: piosenki, prezentacje, skecze,
recytacja wersetów biblijnych, obowiązkowo w języku
angielskim! Jeśli chodzi o style, dominował rap! Trend
ten zapoczątkował sam pastor Hinrichs.

Obóz językowy
ze strażnikiem
na ustach
W tym roku już po raz czwarty dzieci z naszej parafii

i okolic spędziły sześć wakacyjnych dni na Biblijnym
Obozie Języka Angielskiego, gdzie uczyły się, bawiły
i poznawały Boga. Po raz kolejny też gościli u nas
wolontariusze z naszej partnerskiej parafii z miasta
Canby w stanie Oregon (USA) oraz ks. Luis Schneider
z synem.
Była to okazja do lepszego wzajemnego poznania się
i zacieśnienia istniejących już więzi. Kilka osób z tej
grupy odwiedziło Dzięgielów już po raz drugi, biorąc
udział w obozie.
Tematem przewodnim tegorocznego obozu był język
(nie tylko angielski), a zwłaszcza jego użycie.
Staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki
sposób Bóg chce, abyśmy wykorzystywali dar mowy.
Stąd też towarzyszył nam werset biblijny z Psalmu 141:
"Panie, postaw straż przed ustami moimi". Został on
również umieszczony na koszulkach obozowiczów, tyle
że w języku
angielskim.
Strażnik ma za
zadanie ochraniać
i dopilnować tego,
co mu powierzono.
Z reguły jest to coś
cennego.
Okazuje się, iż
czasami należy go
postawić na straży
naszych ust. Co
dzień rano ksiądz Tim Hinrichs dzielił się z nami lekcją
biblijną, która miała nas tego nauczyć. Z tych spotkań
dowiedzieliśmy się, że nasza mowa może zachęcać
innych i pomagać im. Wypowiadanymi słowami
możemy składać świadectwo o Bogu i wychwalać Jego
Imię. Słowa, które wychodzą z naszych ust powinny
służyć ku dobremu. Prawda ta, jakże prosta, nie zawsze W niedzielę, 27 lipca, przyszła pora pożegnać naszych
gości zza oceanu. Serdecznym uściskom nie było
końca. Pojawiły się łzy i smutek, że przygoda
z Amerykanami dobiega końca. Wiemy o tym, że
w stanie Oregon mamy wielu przyjaciół! Pozostaje nam
ufność, że Bóg pozwoli nam na ponowne spotkanie za
jakiś czas. Póki co, możemy powspominać wspólnie
spędzone chwile i zajrzeć na stronę internetową naszej
parafii www.luteranie.pl/dziegielow, tam umieszczona
jest fotorelacja z przebiegu całego tegorocznego obozu.
Zobaczcie, jak dobrze się bawiliśmy!
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Dagmara Mielke

Hasło miesiąca:

[Bóg rzekł:]
Miłością wieczną umiłowałem cię,
dlatego tak długo okazywałem ci łaskę
(Księga Jeremiasza 31, 3).

Bswoją
óg mówi do nas jako Ojciec w niebie, wyrażając
miłość. Bóg nas kocha miłością wieczną, która

nie ma początku ani końca, jest ponad czasem,
miejscem i przestrzenią. Bóg mówi dziś do ciebie, drogi
czytelniku: „Kocham cię”.
Bóg mnie kocha, to cudowna wiadomość, ale ja też
potrafię kochać (mimo że przeżywamy czasy kryzysu
uczuć, a słowa: miłość, kocham cię, się zdewaluowały
i wypaczyły).
Jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Nie jestem
doskonały, a moje dorastające dzieci też nie są idealne
jeśli chodzi o zachowanie. Ale ja je kocham! Nie
kocham ich dlatego, że one mi wpierw okazały swoją
miłość. Kochałem je i wtedy, kiedy płakały, fundując
mi nieprzespaną noc i wtedy, kiedy spały jak aniołki.
Kochałem je bezwarunkowo, zanim potrafiły same
miłość okazać i wyrazić słowami i czynem. Dziś nie
stawiam warunków i nie uzależniam swojej miłości od
sposobów zachowania, słownictwa itp. Czasami cierpię,
jest mi ciężko, przykro, ale kocham moje dzieci,
pomimo że czasami nie kocham ich słów czy
niepoprawnych czynów. Nie kocham ich tylko
w niedzielę albo jak mam dobry humor, nie kocham ich
tylko w Święta Bożego Narodzenia czy w dniu urodzin
albo podczas urlopu. Kocham je zawsze i wszędzie.
I wierzę, że nigdy nie przestanę ich kochać, bo są
moimi dziećmi na dobre i na złe, a ja jestem ich ojcem.
Piszę o tym, aby spróbować zrozumieć ten tekst i Bożą
miłość, aby zilustrować biblijną myśl: "Jeśli tedy wy,
będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom
swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie."
(Ewang. Mateusza 7, 11).
Jesteśmy grzeszni, czy się nam to podoba, czy nie, ale
Bóg nas zawsze kocha. Jestem jego stworzeniem;
darował mi życie; On w swej łasce i miłosierdziu
sprawił, że słowa "zapłatą za grzech jest śmierć",
straciły swą moc, "bo darem łaski Bożej dla ciebie i dla
mnie grzesznego jest żywot wieczny w Jezusie".
Ile jest warta miłość ojca, matki bez miłości syna albo
córki? Zadam inne pytanie: Czy kochasz Boga? Jeśli
udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, to jaka jest twoja
miłość do Ojca w niebie na co dzień? Czy jest ona
miłością „wieczną” na każdy dzień, w każdy czas
i w każdej okoliczności życia? Czy też twoja miłość do
Boga jest okazywana raz na tydzień (w niedzielę na
nabożeństwie), a może jest to miłość urodzinowa

(w Boże Narodzenie)? Okażesz Mu ją, a niech się
Ojczulek cieszy, bo są przecież święta! A może jest to
miłość łez nad trumną (w Wielki Piątek)? Myślisz: Był
dobrym człowiekiem, wielkim i wspaniałym, kochałem
Go, ale zmarł... To tylko kilka przypadków.
Bóg cię kocha miłością wieczną, Jego miłość nigdy nie
ustaje. Jego serce jest zranione i płacze, ale kocha. Bo
Jego łaska nad każdym z dzieci jest wciąż okazywana
w Jezusie Chrystusie. Nie można kochać, nie wyrażając
uczuć przez słowa i czyny. Nie można kochać,
uważając, że On się ma domyśleć, to takie oczywiste!
Mówię, że wierzę w Boga, co znaczy, że też Go
kocham.
Widzę często, jak w domu opieki „Emaus” matka albo
ojciec czekają na swoje dzieci. Zawsze mówią o swoich
dzieciach z wielką miłością, pomimo że o wielu z nich
dzieci już dawno zapomniały, pomimo ich
wewnętrznego bólu, którego nie okazują na zewnątrz.
To się wie i czuje, jak jest im smutno, źle i ciężko.
Czują się porzuceni i zapomniani przez tych, którzy
mówili, że kochają, przyrzekali, że będą pamiętać,
a teraz pustka i samotność. A oni, rodzice, wciąż
kochają, czekają i zawsze przebaczą.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”,
pisał ks. J. Twardowski, a ja, parafrazując, piszę:
„Śpieszmy się kochać Boga, tak szybko minie nasza
doczesność (życie), a z nią przepadnie nasza/moja
wieczność”.
Skończyły się wakacje. Czas na osobiste spotkanie
z Ojcem w niebie, czas na miłość wieczną, czas na
rozmowę w modlitwie, odwiedziny w Jego Słowie –
Biblii, społeczność na niedzielnym nabożeństwie,
w sakramencie Wieczerzy Świętej; w tygodniu na
parafii (studium biblijne, chór, młodzież, szkółka
niedzielna, lekcja religii, śniadanie dla kobiet a grill dla
mężczyzn, spotkanie modlitewne, remont na parafii
itd).
Miłością wieczną umiłowałem cię! Kocham cię, moje
dziecko. Kochaj mnie codziennie. I nie zapominaj
o mnie. Ten, kto kocha, jest zawsze z ukochanym. Ten,
kto kocha, wie, że czas z nim spędzony nie jest nigdy
zmarnowany. A utraconego czasu tu na ziemi nigdy
się cofnąć ani powtórzyć nie da. Masz go tylko
darowany przez Boga raz i to na całą wieczność.
Nie zmarnuj go. Kochaj!
ks. Marek Londzin
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do przemyślenia

O fi a r a

Znowu o pieniądzach. Cóż na to poradzić? Samo
życie. Pieniądze przynależą do naszego życia
rodzinnego, społecznego i kościelnego. Dlaczego
wielu uważa, że mówienie w kościele o pieniądzach
nie przystoi? Myślę, że powodów jest kilka.

Prawdziwa ofiara zawiera w sobie elementy
lekkomyślności. Uboga wdowa mogła zostawić dla
siebie jedną monetę. Wartość mała, ale zawsze jakieś
zabezpieczenie. Ona jednak dała wszystko. Tkwi
w tym symboliczna prawda – naszą tragedią jest to,
że często nie dajemy Bogu jakiejś cząstki naszego
życia, nas samych. Zawsze coś zatrzymujemy dla
siebie, tak na wszelki wypadek.

Jezus nie potępiał pieniędzy. Pewnego dnia usiadłszy
naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud
wrzucał pieniądze do skarbnicy (Ewangelia Marka
12,41). Tu znajduje się kilka ważnych myśli
dotyczących obecnych czasów. W niektórych
parafiach członkowie Rady Parafialnej stoją przy
wyjściu z kościoła i trzymają koszyki, do których
wychodzący wrzucają tzw. kolektę. Taka forma chroni
pieniądze przed tymi, którzy nie zamierzają dać,
a raczej starają się zabrać. Być może mobilizuje także
dających do większej ofiarności. Bywają i tacy, którzy
przychodzą do kościoła tylko po to, aby wychodząc
jako ostatni, zabrać kolektę czy chociaż jej część. Są
też i tacy, którzy wychodząc są tak „ przejęci”
kazaniem, że „zapominają” o kolekcie. Takie są moje
doświadczenia.

Moje doświadczenia z ofiarowaniem są także bardzo
pozytywne. Od wielu lat jako parafia pomagamy
najuboższym, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Nie
jesteśmy bogaci, a raczej ledwo przędziemy. Nie
brakuje jednak chętnych ofiarodawców. Nigdy nie
mamy nadmiaru, ale też nie musimy z paniką patrzeć
w jutro.
Dlaczego więc mówienie w kościele o pieniądzach
wielu drażni? Przyznam się, że sam unikam tego
tematu, chociaż mam świadomość, że pieniądze są
potrzebne w życiu Kościoła. Czy nie jest tak, że
mówienie o pieniądzach drażni tych, którzy czują, że
nie zawsze ich ofiary są tak naprawdę ofiarne?
Przyczyną rozdrażnienia jest również niewłaściwe
wykorzystywanie pieniędzy. Dotknąłem trudnego
tematu, ale nie mogę milczeć. Wielu
współwyznawców, ale także niektóre parafie
zachowują się jak ten bogacz, który mając pełne
stodoły powiedział: Duszo, masz wiele dóbr
złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się
(Ewangelia Łukasza 12,19). W takiej postawie nie ma
braterstwa i miłości. Potrzeba świadomości
wspólnoty powinna być dzisiaj ważnym zadaniem
wszystkich członków Kościoła. Jesteśmy złączeni
jednym wyznaniem wiary, a wiara jest owocna
i prawdziwa, gdy jest „wiarą czynną w miłości”.

Chrystus, siedząc przy skarbnicy, widział jak wielu
bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co
jeden grosz (Ewangelia Marka 12,41.42). Wdowa
wrzuciła monetę najmniejszej wartości, a jednak
Jezus powiedział, że ten najmniejszy datek był
większy od wszystkich pozostałych, bo wszyscy
wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego
ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje
utrzymanie (Ewangelia Marka 12,44).
Aby dawanie było autentyczne, musi być ofiarne. Nie
liczy się wielkość daru, ofiary, ale wartość, jaką
posiada ta ofiara dla dającego. Prawdziwa ofiarność
wiążę się nawet z cierpieniem. Trzeba się zastanowić
nad tym, czy ofiara, którą dawałem była kiedykolwiek
darem. Czy złożyłem ofiarę bez chęci zyskania czegoś
dla siebie? Czy nie jest porażką chrześcijaństwa to, że
dary trzeba „wyłudzać” od wiernych?
W Regulaminie Parafialnym Kościoła Luterańskiego
jest napisane, że „każdy członek Parafii, który został
konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do
płacenia składek parafialnych. Składki te powinny
wynosić co najmniej 1% jego dochodu”. W jaki
sposób przeciętny ewangelik respektuje ten
regulamin? Ilu płaci ten co najmniej 1%? Ilu nie płaci
w ogóle?

Gdzieś po drodze pieniądze stały się dla nas celem
życia: mieć, zdobyć, posiadać. Nie wystarczy je mieć
– potrzebna jest mądrość, aby rozsądnie z nich
korzystać, a także miłość, aby nie przysłoniły
bliźniego.
ks. Piotr Mendroch
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Przedruk za kwartalnikiem Warto - pierwszy kwartał 2008

Informacje z prac Rady Parafialnej
Czas biegnie nieubłaganie. Niedawno Wielkanoc, niedługo

głośniki zaczynają już odmawiać posłuszeństwa). W planach,
Święta Bożego Narodzenia i tak co roku. Ale czy jesteśmy ale prawdopodobnie na przyszły rok, jest też wymiana organ.
świadomi, że we wrześniu będziemy obchodzić trzecią „Służba kasetowa” czyli nagrywanie nabożeństw na kasetach
rocznicę istnienia naszej parafii? Jeszcze nie tak dawno dla zborowników, którzy nie mogą w nich uczestniczyć,
świętowaliśmy wprowadzenie w urząd pierwszego w historii powoli modernizuje się. Tradycyjne nagrywarki z racji wieku
proboszcza i pierwszej rady parafialnej. Jakie były te trzy odmawiają już posłuszeństwa, stąd rozpoczęliśmy
lata, czego nas nauczyły, co osiągnęliśmy? Warto dokonać nagrywanie na tzw. „pendrivach”. Jednak do odtwarzania
podsumowania. Pozwólcie zatem, że podzielę się z Wami potrzebne są odpowiednie magnetofony. W tym celu rada
parafialna podjęła decyzję o zakupie kilku odtwarzaczy
swoimi przemyśleniami...
Trzy pierwsze lata nowo powstałej parafii to okres i wypożyczeniu ich potrzebującym.
budowania w rozumieniu nie tylko fizycznym (remonty,
adaptacje
pomieszczeń,
tworzenie
warunków Kontynuowana jest również akcja pomocy żywnościowej
mieszkaniowych dla proboszcza), ale także duchowym najuboższym lub wielodzietnym rodzinom w naszej parafii.
(budowanie własnej tożsamości zborowej). Realizacja tych Niestety, nie udało nam się zrealizować planu
zadań nie należy do łatwych i wciąż trwa, jednak w ciągu zakonserwowania konstrukcji dzwonnicy oraz położenia
minionych lat Pan Bóg niejednokrotnie zadziwiał elewacji, gdyż zabrakło chętnych do tej pracy. Spadły też
znacząco wpłaty na ten cel.
i błogosławił w niezrozumiały i niewytłumaczalny sposób.
Jak już informowałem w poprzednim numerze naszego Wiele przedsięwzięć zostało zrealizowanych dzięki ofiarom
kwartalnika, rada parafialna, na podstawie udzielonego przez składanym czy to podczas nabożeństw, czy poprzez
zgromadzenie parafialne pełnomocnictwa, opracowała wpłacanie „składki kościelnej”, czy też bezpośrednio na
harmonogram działań na rok 2008 oraz rozdzieliła środki konto parafialne. Za wszystkie te dary w imieniu proboszcza
finansowe na remonty budynków w ramach przewidywanych i rady parafialnej serdecznie dziękuję. Pamiętajmy, że
przychodów. Po krótkim czasie okazało się jednak, że Pan składając ofiary, dajemy je Bogu, aby Jego dzieło mogło być
Bóg błogosławi nadzwyczajnie, gdyż pobudził serca wielu kontynuowane. Psalmista mówi: żarliwość o dom Twój
osób, również spoza parafii, do złożenia ofiar, dzięki czemu pożera mnie. Obyśmy mieli coraz większą żarliwość o Boże
mogliśmy wykonać o wiele więcej niż zaplanowaliśmy. dzieło, o parafię, do której należymy, wyrażaną zarówno
Wykonaliśmy zatem całkowite ocieplenie poddasza centrum w modlitwach o siebie nawzajem, we wzajemnej pomocy,
parafialnego, łącznie z położeniem płytek na podłodze w składaniu ofiar, w uczestnictwie w nabożeństwach
i wyposażeniem łazienki. Poddasze, w którym mieszczą się i spotkaniach oraz pracach, do których Pan Bóg nas
sala główna i młodzieżowa oraz łazienka i kuchnia, są prawie powołuje.
gotowe. Brakuje jeszcze mebli, ale i tutaj Pan Bóg dał już Przypominam, że relacje z wszystkich imprez oraz prac
zielone światło. Zakończyliśmy też remont mieszkania na remontowych, jak również nagrania z coniedzielnych
nabożeństw są na bieżąco umieszczane na stronie
pierwszym piętrze.
W kościele został zamontowany rzutnik, dzięki czemu internetowej www.luteranie.pl/dziegielow.
możemy w czasie nabożeństw śpiewać pieśni wyświetlane na
kurator Korneliusz Glajcar
dużym ekranie. To pomoc dla słabiej widzących. Na
realizację czeka jeszcze wymiana części nagłośnienia (stare

Centrum Parafialne "Salem"

12 listopada 2007

1 września 2008
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Dzięgielów to miejsce szczególne ...

Twierdzenie to funkcjonuje od lat w naszym języku.

bo przecież bez zaproszenia i naszego wskazania nie
Jest ono fragmentem wyznań, a dotyczy przeżyć dotrze do Dzięgielowa zabłąkany na bezdrożach życia
podczas tygodni ewangelizacyjnych, które odbywają wędrowiec.
się w naszej miejscowości.
Zastanawia nas jednakże, czy my, dzięgielowianie, Dzięgielów to miejsce szczególne, bo naznaczone
myślimy podobnie chociażby wtedy, gdy nadchodzi wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale zarazem
powinno ono ludzi wierzących obligować do życia
kolejny lipiec i kolejne spotkanie ewangelizacyjne.
Należy przypomnieć, że na przestrzeni lat (my integralnego, tzn. „żyję tak jak wierzę i wiara jest
pamiętamy historię ostatnich dwudziestu kilku) widoczna we mnie, w moim zachowaniu, postawie”.
tygodnie ewangelizacyjne zmieniały swoją formułę, Szczególne w tym roku było poselstwo
rozszerzały ofertę spotkań, wykładów i koncertów. ewangelizacyjne ks. Jerzego Samca – gorąco polecamy
Czas biegnie, zmieniają się zarówno formy przekazu, powrót do tych treści poprzez słuchanie nagrań.
możliwości techniczne, jak i potrzeby ludzi. Nie
wchodzimy przecież nigdy do tej samej rzeki... Ale na
pewno jedna potrzeba jest niezmienna niezależnie czy
to rok 2008 czy 59 lat wcześniej: potrzeba bliskości
Boga Stwórcy i Zbawiciela (nawet wieczność włożył
w ich serca, Kazn. Sal. 3,11), potrzeba nawiązania
lub odnowienia z Nim relacji.
Słowo Boże mówi, że w nikim innym nie ma
zbawienia, jak tylko w imieniu Jezus. To Bóg poprzez
krew Jezusa Chrystusa obdarza życiem wiecznym
każdego, kto prosi i wyzna, że w swoim życiu nie chce
i nie potrafi być sterem i żeglarzem. Wydaje się, że jest
to prosta recepta, nawet czasami wydaje się, że zbyt
prosta, ale Bóg przychodzi do wszystkich i chce, aby Konfrontowało nas ono z własnymi poglądami, nie
wszyscy mogli przyjąć Jego ewangelię o zbawieniu. sposób było nie zastanowić się nad wyznawanymi
wartościami, przeżywanymi emocjami czy relacjami
wśród najbliższych. Pan Bóg chce być blisko naszego
życia, chce, abyśmy całość – rzeczy fundamentalne,
ważne jak również drobne i ulotne - Jemu oddali, a On
wypełni nas i będziemy mogli chodzić w Jego mocy.
Modlimy się, aby Królestwo Boże rozszerzało się po
krańce ziemi, ale również i u nas, w Dzięgielowie.
Nasza miejscowość potrzebuje Chrystusa, abyśmy
uświadomili sobie, że życie człowieka nie zależy od
jego starań i wysiłków, nie sposób bowiem własną
pobożnością zasłużyć sobie na zbawienie.
Żyjemy w czasach końca, wypełnia się bowiem wiele
zapowiedzi biblijnych dotyczących tego okresu,
dlatego ogromnie ważne jest, aby osoby wierzące
poczuły na nowo misyjne posłanie Jezusa, aby iść
z ewangelią w świat. Wierzymy, że dla Boga
Dzięgielów również może być szczególnym miejscem
poprzez odważnych i wiernych ludzi, którzy nade
wszystko Jemu chcą być posłuszni. Niech zachętą
do tego będą słowa, które stanowiły pożegnanie
na tegorocznym TE:
nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą
i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego
(Dz. Ap. 18, 9-10).

Pojawia się pytanie, czy dla nas prawda ta nie jest tylko
hasłem, choć powinna być najważniejszą wartością
– Bóg przybliża się do człowieka i poprzez krzyż daje
wolność i ratunek przed wieczną śmiercią.
Podczas jednej z tegorocznych ewangelizacji padło
wezwanie, aby ujawniły się osoby, które mogą o sobie
powiedzieć, że są świadomie wierzącymi, podjęły
decyzję o kroczeniu za Jezusem. Ku naszemu
zaskoczeniu powstała znaczna część zgromadzonych
w namiocie. Być może zadziałała tutaj pewna
psychologiczna presja, bo w Dzięgielowie nie wypada
nie deklarować się po stronie Boga. Jednakże
nieodparcie rodzi się pytanie, dlaczego tak mało w nas
działań misyjnych, żywego świadectwa życia i słowa,

Joanna i Dariusz Śliwkowie
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Z życia chóru parafialnego
Cpracował
hór parafialny pod batutą p. Anny Stanieczek sporo
tego lata. Próby odbywały się systematycznie

w każdy wtorek. Ćwiczono nowe pieśni, by wzbogacić
repertuar oraz powtarzano znane. Chór służył na
miejscu oraz w innych parafiach, dając radość nie tylko
ewangelikom. A oto skrót wydarzeń...
8 kwietnia br. miało miejsce niesamowite wydarzenie:
wzięliśmy udział w ewangelizacji satelitarnej ProChrist,
wchodząc w skład Megachóru (1200 osób)
prowadzonego przez Jean-Claude'a Hauptmanna
z Goleszowa.

W dniach 13-15 czerwca chór koncertował w okolicach
Karpacza: w Cieplicach oraz na Wangu
Ponadto chór zaśpiewał w Kościołach Pokoju
w Świdnicy oraz w Jaworze, korzystając ze wsparcia
chórzystów z Goleszowa i Puńcowa (głównie w altach).
Kościoły, które zwiedziliśmy i w których śpiewaliśmy
to wspaniałe, ogromne budowle - zabytki wykonane
głównie z drewna. Zachęcamy do ich odwiedzenia,
zwłaszcza kościoła w Świdnicy wpisanego na listę
UNESCO.

Oprócz koncertów członkowie chóru zdobyli szczyt
Śnieżki – 1602 m npm. Zwiedziliśmy też zamek Książ
oraz zamkowe tarasy i piękny park z kwitnącymi
rododendronami.
17 czerwca zawitał do nas pięćdziesięcioosobowy chór
ze Szwecji. Po koncercie zaprosiliśmy chórzystów
z Uppsali na poczęstunek i wspólnie uczestniczyliśmy
w wymianie informacji o pracach chórów w Szwecji
i Dzięgielowie . Sporo śpiewaliśmy przy kiełbaskach,
herbacie i cieście.
29 czerwca nasz chór uczestniczył w 4. Koncercie
Chórów Ziemi Cieszyńskiej w Jaworzu i był to ostatni
występ przed wakacyjną przerwą.
5 sierpnia nastąpiło otwarcie sezonu czyli pierwsza
próba po wakacjach. Chór rozpoczął pracę
w niezmienionym składzie, z nową energią,
by ubogacać życie religijne parafian, a okazji do tego
w najbliższym czasie nie będzie brakowało.
Helena i Karol Harokowie

Chór z Uppsali ze Szwecji w czasie koncertu w Kościele "Eben-Ezer" w Dzięgielowie.
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Drugi Dzień Świąt Zesłania
Ducha Świętego, Dzień Kościoła
W piękne majowe popołudnie 12 maja br.
(poniedziałek) zborownicy w parafii Dzięgielów
spotkali się najpierw w kościele "Eben-Ezer" by
duchowo przeżywać pamiątkę Zesłania Ducha
Świętego. Następnie po nabożeństwie razem spożyli
tradycyjną jajecznicę. W kazaniu ks. Marek Londzin
przybliżył znaczenie Święta Zesłania Ducha Świętego,
a w szczególności skoncentrował się na znaczeniu
Kościoła w życiu chrześcijan. Podkreślił znaczenie
i rolę jaką Kościół odgrywa w zakresie jedności
i wspólnego przeżywania tak w atmosferze duchowej
jak i codziennym życiu każdego z nas. Nabożeństwo
i bezpośrednio po nim wspólne spożywanie jajecznicy
dało przykład wspólnoty jaką jest zbór parafii ewangelicko-augsburskiej w Dzięgielowie.
Smażona przez chórzystów jajecznica z 360 szt. jaj na
boczku i herbata z sokiem przygotowana przez ciostry
były wspaniałym akcentem ducha kościoła.

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością
wiedzy historycznej opartej na zdjęciach
przedstawiających wydarzenia, osoby, budowle itp.
związane z działalnością Kościoła.
Na pamiątkę tego spotkania wszyscy uczestniczący
otrzymali książeczki "Z Biblią na co dzień z pytaniami"
- "Blisko" na miesiąc kwiecień, maj, czerwiec,
wydawnictwa "Warto".

A oto pytanie z tej książeczki na dzień 12 maja - Czy
jesteś świadomy, że podczas chrztu otrzymałeś dar
Ducha Świętego ?
I tak spędziliśmy świąteczne popołudnie w Parafii
Podczas nabożeństwa wystąpił nasz Chór parafialny, Dzięgielów.
zaś podczas posiłku spożywania jajecznicy były
Uczestnicy
wykonywane wspólne pieśni .
Helena
i
Karol Harokowie
Ks. M. Londzin przeprowadził krótki konkurs na temat
znajomości wśród parafian historii Kościoła.

Z nastolatkiem da się dogadać
Rok 2008 został w naszym kościele nazwany Rokiem
Wychowania Chrześcijańskiego i dlatego oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców,
opiekunów i nauczycieli 29 czerwca w kościele EbenEzer miał miejsce wykład pt. „Jak komunikować się
z nastolatkiem, nie używając słów”.

Wykład był tym bardziej ciekawy, bo oparty na
własnych doświadczeniach – jako rodzica
i nauczyciela.
Po jego zakończeniu przyszedł czas na dyskusję
opartą na Słowie Bożym.
Będziemy chcieli kontynuować tego typu spotkania
w nowym roku szkolnym i zapraszamy na nie
wszystkich zainteresowanych parafian.

Problem przybliżyła nam p. Maria Czudek, długoletni
pedagog, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń
młodzieży, dyrektor liceum i gimnazjum
Ewangelickiego
Towarzystwa
Edukacyjnego
w Gliwicach.

xML
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Z życia diakonatu "Eben-Ezer"

Zajrzyjmy do sióstr diakonis

naszych sióstr diakonis.
Z okazji jubileuszu wydawnictwo „WARTO” wydało
z wygłoszonymi referatami pt. „Ciche
Na terenie naszej miejscowości już od 85 lat ma broszurkę
którą było można nabyć podczas
miejsce cicha i pokorna służba sióstr diakonis. To bohaterki”,
konferencji.
jedyny w kraju ewangelicki diakonat żeński „EbenEzer”. Jego założycielem był urodzony w Dzięgielowie
ks. senior Karol Kulisz. Oprócz sióstr emerytek, które
już ze względu na wiek i choroby nie pracują Węgrów to niewielka miejscowość na Mazowszu
zawodowo, wiele służy w domu opieki „Emaus”, położona ok. 80 km od Warszawy, gdzie od ponad 400
w gospodarstwie i, oczywiście, w domu macierzystym lat funkcjonuje najstarsza luterańska parafia na
sióstr i ogrodzie. Siostry czynne zawodowo zajmują się Mazowszu, starsza od warszawskiej (dziś wielka
podopiecznym EDO „Emaus” jako pracownice diaspora, która swym zasięgiem obejmuje promień
administracji, w kuchni, czy jako pielęgniarka. Jedna bliski 100 km, a parafianie dojeżdżają z Siedlec,
z sióstr prowadzi Ewangelicki Dom Opieki „Sarepta” Mińska Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej czy
w Węgrowie. Siostra Marta opiekuje się i mieszka Bielska Podlaskiego – warto popatrzeć na mapę).
w drewnianym „Domu Matki Ewy” w Miechowicach, Parafia ta prowadzi niewielki Ewangelicki Dom Opieki
będąc ostatnią siostrą diakonisą tego wielkiego dzieła „Sarepta”, który przed laty prowadziły siostry
miłosierdzia, która tam mieszka, a s. Irena prowadzi z Dzięgielowa a teraz czyni to ze współpracownikami
diecezjalny dom rekolekcyjny „Betania” w Wapienicy świeckimi i pastorostwem Wawrzeczkami, s. Aniela
k/ Bielska. Trudno opisać zwykły dzień życia Kawulok. Raz do roku staramy się odwiedzić siostrę
diakonisy. Jest on wypełniony pracą, a gdy czas Anielkę, podopiecznych, parafian i pastorostwo.
pozwala - odwiedzinami. Siły do służby siostry czerpią W tym roku pojechaliśmy w dniach 1-4 sierpnia.
ze społeczności Słowa Bożego, pieśni i modlitwy.
W drodze do Węgrowa zatrzymaliśmy się w parafii
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie miejscowy
proboszcz, ks. Wiesław Żydel zapoznał nas z ciekawą
luteranizmu w mieście i jego byłym
W ramach obchodów jubileuszu powołania i założenia historią
niecodziennym
sąsiedztwem: wiezieniem carskim a po
diakonatu przed 85 laty (główne uroczystości wojnie aresztem
śledczym. Następnego dnia po
w niedzielę, 21 września - szczegóły na plakatach) 31 społeczności i śniadaniu
z podopiecznymi domu opieki
maja w naszym kościele odbyła się konferencja. pojechaliśmy do malowniczo
Drohiczyna.
Licznie zebrani słuchacze mogli usłyszeć cztery Tu czekał na nas spacerowypołożonego
rejs
po
Bugu.
Dalej
referaty: historyka, p. Macieja Oczkowskiego, na temat: wąskimi drogami dojechaliśmy do góry Garbarka,
„Ks. K. Kulisz, założyciel diakonatu i zakładów „Eben- sanktuarium pielgrzymkowe wyznawców kościoła
Ezer””; dwa referaty przedstawiła p. diakon Aleksandra prawosławnego w Polsce. To miejsce zrobiło na nas
Błahut-Kowalczyk, pt.: „Diakonat „Eben-Ezer” duże wrażenie: skromne drewniane cerkwie, monastyr
w służbie chorym” oraz „Diakonise – ciche bohaterki (klasztor żeński) i dom opieki, a w lesie mnóstwo
w obliczu zagrożenia” (o niezwykłej postawie sióstr pątniczych krzyży z głębokimi intencjami
podczas okupacji hitlerowskiej podczas II wojny modlitewnymi. Wieczorem w naszym kościele miała
miejsce projekcja filmu „Jezus”, która była
poprzedzona całotygodniową akcją misyjną „Filip”
w samym Węgrowie i okolicznych miejscowościach
prowadzoną przez wolontariuszy CME. Kościół był
wypełniony a odzew w ludzkich sercach duży.
W niedzielę odbyło się szczególne nabożeństwo. Na
organach grała s. Ewa, śpiewał chór siostrzany, kazanie
wygłosił ks. M. Londzin, który też poprowadził
spowiedź i Wieczerzę Pańską. Wszyscy byliśmy
wzruszeni i wdzięczni Bogu za ten czas. Wracaliśmy
pełni wrażeń duchowych, radośni ze społeczności
i pieśni. Wdzięczni za gościnę ks.Bogdanowi
światowej). Prezentację multimedialną o prężnym modlitwy
Wawrzeczce
i jego żonie oraz niestrudzonej s. Anielce.
i dynamicznym rozwoju Diakonii Śląskiej w Czechach Niech Bóg błogosławi
tej parafii i domowi opieki.
po przemianach politycznych przedstawił jej dyrektor Nośmy ich w naszych modlitwach.
i założyciel inż. Czesław Santarius. Był, oczywiście,
czas na dyskusję, wspólny śpiew (na pianinie grał
ks. Marek Londzin
dyrektor Santarius) oraz dziękczynienie Bogu za służbę

Wyjazd do Węgrowa

Jubileuszowa konferencja
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W czasie wyjazdu sióstr do Węgrowa ...

chór siostrzany na niedzielnym nabożeństwie.

spacerowy rejs po Bugu.

Codzienność pensjonariuszy
EDO „Emaus”
W okresie wiosennym i letnim mieszkańcy domu opieki
„Emaus” spędzają wiele czasu na świeżym powietrzu,
obserwując przyrodę. Niektórzy z nostalgią wspominają
przeszłość; czasy, kiedy prowadzili przydomowe
ogródki. Kilku podopiecznych swoje ogrodnicze
zainteresowania przeniosło do Dzięgielowa. Jedna
z pań obsadziła balkon pelargoniami, pielęgnując je
przez całe lato. Te piękne kwiaty, jak mówi, dodają jej
siły, radości oraz entuzjazmu w życiu osobistym.
Z kolei inna posiała na skrawku ziemi niedaleko Emaus
warzywa: sałatę, rzodkiew, pomidory, ogórki. „Latem
mogę jeść swoje warzywa” – mówi – „To daje mi sporo
satysfakcji”.
Należy dodać, że tego rodzaju aktywność cechuje
mieszkańców cieszących się dobrym zdrowiem,
sprawnością ruchową, których w domu opieki jest
niewielu.
Pracownicy EDO „Emaus” ze swojej strony starają się,
by ludzie w swej chorobie, samotności nie czuli się
opuszczeni. Na terenie domu organizowanych jest wiele
zajęć, tak aby każdy dzień mógł być przeżyty
ciekawiej. Podopieczni w pracowni terapii zajęciowej
znajdują swoje zaciszne miejsce. Powstają tutaj
ciekawe prace z różnych dostępnych materiałów.
Chętni wykonują kwiaty z bibuły czy obrazy z kulek.
Wykorzystywane są także materiały naturalne, np.

liście, kasztany, niepotrzebne drobiazgi z szuflady
domowej, skrawki materiału oraz inne, z pozoru
nieprzydatne, rzeczy. Do pracowni przychodzą
mieszkańcy też po to, aby porozmawiać i wypić
z innymi kawę czy herbatę. Przez cały czerwiec
mieszkańcy przygotowywali prace na kiermasz, który
odbył się w czasie Tygodnia Ewangelizacyjnego.
Wśród mieszkańców są też tacy, którzy lubią i potrafią
śpiewać, więc spotykają się na próbach chóru.
Wspólnie ćwiczymy pieśni, aby potem móc zaśpiewać
na uroczystościach urodzinowych wewnątrz domu.
Oprócz stałych zajęć tygodniowych miał miejsce
wyjazd na ryby do Ochab oraz grill w ogrodzie. Był to
wspólnie spędzony czas przeplatany śpiewem piosenek,
rozmowami oraz jedzeniem pysznych kiełbasek.
Dom opieki to specyficzne miejsce. Jego mieszkańcy
są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Ci,
którym zdrowie pozwala, mogą brać udział w różnych
zajęciach, cieszyć się latem, przyrodą, towarzystwem.
Należy wspomnieć i tych, którzy ze względu na swoją
chorobę muszą leżeć w łóżku w swoim pokoju. Mają
oni zapewnioną wzmożoną opiekę podstawową, ale
także pracownicy, wolontariusze z LOTE starają się
z nimi porozmawiać, przypomnieć, jaka jest pora roku,
dzień tygodnia, godzina dnia. To pomaga im zrozumieć
swoje cierpienie i chorobę. Takie działania wnoszą
w ich życie trochę urozmaicenia i radości.
Jolanta Cieślar
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Misja Bieszczady

W ostatni weekend maja zorganizowaliśmy kolejną
wyprawę do „naszych rodzin” w Bieszczadach, którymi
opiekujemy się od blisko 10 lat. Wyruszyliśmy trzema
samochodami: jednym osobowym oraz dwoma busami
wypełnionymi po brzegi potrzebnymi darami tj.

rodzinie mieszkającej w rozpadającej się drewnianej
chacie bez bieżącej wody. Aktualnie są oni na etapie
budowy dachu w nowym domu. Zatem potrzebna
będzie pomoc w wykończeniu wnętrza
oraz
w wyposażeniu w meble i potrzebne sprzęty. Liczymy,
że jak już wiele razy tak i teraz znajdą się otwarte serca
i chętne osoby, aby podzielić się tym, co mają, chcąc
w ten sposób czynem wyrazić swoją wiarę w Boga.
meblami, sprzętem gospodarstwa domowego, odzieżą
Halina Glajcar
itp. Wszystkie rodziny przywitały nas z ogromną
radością oraz z wielką wdzięcznością przyjęły
ofiarowane rzeczy.
Celem naszej wyprawy była nie tylko próba
zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych
naszych bieszczadzkich podopiecznych, poznanie
kolejnych, ale także ustalenie listy dzieci chętnych do
przyjazdu na obóz biblijny do Wisły Jawornika tegoż
lata. Jak zwykle w każdym domu podczas odwiedzin
przeczytaliśmy fragment Słowa Bożego i wspólnie
z „naszymi rodzinami” modliliśmy się, powierzając ich
Bogu.
Jak już informowaliśmy, dotychczas pomogliśmy
między innymi trzynastoosobowej
rodzinie
(mieszkającej w jednym pokoju) w budowie
i wyposażeniu domu. Teraz pojawiła się kolejna
potrzeba pomocy w budowie domu jedenastoosobowej

Pomysł na piątkowy wieczór

Już od wielu lat piątkowe wieczory to czas społeczności
biblijnych w naszym kościele. Spotyka się tutaj grupa braci
i sióstr w Chrystusie, którzy odczuwają głód Słowa Bożego
i modlitwy, potrzebę dzielenia się świadectwami czy, po
prostu, chęć rozmowy. Wspieramy się nawzajem
i pobudzamy do służby w zborze w zależności od potrzeb
i możliwości.
Na wieczorne godziny biblijne zapraszamy wielu ciekawych
ludzi, chętnych do podzielenia się z nami historią życia
Jezusa i zgłębiania tajemnicy wiary. Przynajmniej raz
w miesiącu spotkanie ma charakter modlitewny, kiedy
przynosimy do Boga różne sprawy leżące nam na sercu,
a dotyczące naszych współbraci czy problemów parafii.

Inną ważną posługą grupy jest misja w Bieszczadach. Już po
raz szósty udało się zorganizować wakacyjny wypoczynek
dla dzieci z tamtejszych ubogich rodzin. W tym roku obóz
odbył się w Wiśle-Jaworniku. Oczywiście, nie bylibyśmy
w stanie udźwignąć ciężaru organizacyjnego, gdyby nie
wsparcie ludzi dobrej woli, którym los dzieci nie jest
obojętny, w tym również naszych parafian, którzy
przygotowali dla dzieci wyprawki szkolne i złożyli ofiary.
Włączamy się chętnie w każdą działalność na rzecz naszego
kościoła i parafii.
Bardzo chcielibyśmy, aby nasza grupa się rozrastała, aby na
nasze wieczorne spotkania biblijne przychodziło coraz
więcej osób, chcących nasycić się Słowem Bożym,
wzmocnić się Jego obietnicami i mieć społeczność z innymi
Równie ważnym, jak studiowanie Słowa jest dla nas śpiew na współbraćmi. Wszak Bóg mówi w Biblii: "Gdzie dwóch lub
Bożą chwałę. Pieśń to też forma modlitwy. W Psalmie 33,3 trzech spotyka się w Moim imieniu, tam jestem pośród nich".
czytamy: Śpiewajcie Panu pieśń nową, grajcie pięknie Zapraszamy na piątkowe spotkania biblijne.
z okrzykiem radosnym, dlatego dużo śpiewamy na naszych Czekamy od 19.30. Do zobaczenia!
spotkaniach i podczas nabożeństw, co jakiś czas w Szpitalu
Reumatologicznym w Ustroniu.
Grażyna Cimała
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Ewangelizacja "Pro Christ 2008"
w Dzięgielowie.

ks. Ulricha Parzanego z Niemiec, tłumaczonego przez
ks. Mirosława Czyża z Parafii E-A w Katowicach-Szopienicach. Bardzo ciekawe były świadectwa, wywiady,
scenki teatralne oraz występy chórów, zespołów i solistów, a w szczególności Beaty Bednarz. Przed każdym
przekazem był czas na modlitwę, wspólny śpiew oraz
krótki program, przygotowany przez parafie biorące
udział w organizacji ewangelizacji.

Pw roChrist
to organizacja ekumeniczna z siedzibą
Niemczech, skupiająca się na głoszeniu Ewangelii
w Europie. Co kilka lat przeprowadza nagłośnione
medialnie, kilkudniowe ewangelizacje transmitowane
przez satelitę.

W dniach od 9-13 kwietnia ( środa-niedziela )
w strażnicy OSP w Dzięgielowie mieliśmy okazję jako
zbór spotykać się na retransmisji satelitarnej
ewangelizacji " ProChrist 2008", zorganizowanej przez
naszą Ewangelicką Parafię, Parafię Rzymsko-Katolicką
św. Jerzego w Puńcowie oraz Zbór Wolnych
Chrześcijan w Dzięgielowie. Transmisja odbywała się
przez satelitę na żywo po raz pierwszy z Polski,
z katowickiego "Spodka". Koordynatorem tej akcji
w Polsce jest Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa.
Co wieczór mogliśmy wysłuchać żywego
i dynamicznego zwiastowania Bożego Słowa przez

To, co najważniejsze w tej imprezie ewangelizacyjnej
"ProChrist 2008", to poselstwo: Dobra Nowina
o Jezusie Chrystusie.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za szczególne chwile
społeczności z naszym Ojcem w niebie i wierzymy,
że zasiane ziarno Bożego Słowa wyda w sercu
słuchaczy i w codziennym życiu wiary obfity plon.
Już dziś serdecznie zapraszamy na ewangelizację
"ProChrist" 2009, która będzie trwać od 29 marca do
5 kwietnia, a przekazywana będzie z miejscowości
Chemitz w Niemczech z odbiorem na miejscu w Dzięgielowie.
Zarezerwujmy sobie wolny czas na udział, bo naprawdę
warto!
Grażyna Cimała

Środowe spotkania
ze Słowem Bożym.

Już blisko od dwóch lat w każdą środę o godz. 17.00
zbieramy się w kaplicy domu sióstr na spotkaniach ze
Słowem Bożym. W ciągu godziny, bo tyle trwa
spotkanie, śpiewamy, słuchamy wykładu biblijnego,
modlimy się. Wśród prowadzących: regularnie raz
w miesiącu bardzo głęboki, ciekawy i teologiczny
wykład prowadzi p. diakon Aleksandry BłahutKowalczyk z Cieszyna, pełen przykładów z życia,
anegdot i prawd biblijnych temat p. Janina Gazda oraz
przemyślenia dotyczące różnych fragmentów biblijnych
naszego ks. proboszcza lub zapraszanych przez niego
gości z kraju i zagranicy.
Jest to bardzo cenny i ważny czas społeczności wiary,
nadziei i miłości dla naszego zboru. Uczestnikami są,
oczywiście,
nasi parafianie, wierna grupa
podopiecznych z domu opieki „Emaus” i oddana tej
sprawie grupa sióstr diakonis (ze spotkań cieszą się
szczególnie najstarsze siostry, którym wiek i choroba
uniemożliwiają udział w nabożeństwach).
Jako ewangelicy jesteśmy kościołem Słowa Bożego.

Tłumaczenie Biblii na języki narodowe
zapoczątkowane przez ks. dra M. Lutra oraz rozwój
drukarstwa sprawiły, że Pismo Święte stało się
codziennym pokarmem dla ewangelickiego ludu. Głód
Słowa był wielki! Dziś zastanawiać może fakt, że
w naszym zborze dało się słyszeć głosy, iż piątkowe
spotkania biblijne są za późno i trudno w nich
uczestniczyć wielu mieszkańcom Dzięgielowa. Nasz
proboszcz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
zainspirował nasze środowe spotkania. Ale frekwencja
nie jest zadowalająca. Stąd moje pytanie, dlaczego?
Może dlatego, że jeszcze nie słyszałeś o tych
spotkaniach.
W imieniu Pana Jezusa Chrystusa serdecznie
zapraszam na środowe spotkania ze Słowem Bożym o
godz. 17.00. Poczuj głód Bożego Słowa i przyjdź,
i karm się, abyś nie obumarł duchowo, ale rósł. Nasi
przodkowie za posiadanie Biblii płacili cenę życia lub
oddawali swoje całe mienie. Dziś potrzebujemy tylko
oddać jedną godzinę w tygodniu, to jedyna cena do
poniesienia. Wakacje minęły. Przyjdź! Pierwsze
spotkanie w środę, 10 września.
uczestnik
12

Wycieczka grupy młodzieżowej
Jest już pewną tradycją naszej grupy młodzieżowej, że
co roku w pierwszy majowy weekend wybieramy się na
wycieczkę w góry. W tym roku nie mogło być inaczej,
dlatego 2 maja br. postanowiliśmy po raz kolejny
zdobyć Wielką Czantorię, z tą różnicą, że tym razem
nasza droga wiodła kolejno przez: Tuł, Budzin i Małą
Czantorię, a więc był to trudniejszy szlak niż przed
rokiem, gdy schodziliśmy z Wielkiej Czantorii.
zmieniła, co skłoniło nas do wizyty w cukierni
„Janeczka”. Następnie wsiedliśmy do autobusu
i wróciliśmy do domu.
Jednak to nie był koniec dnia. Niedługo po tym, jak
wróciliśmy do naszych domów, spotkaliśmy się znowu,
tym razem w większym gronie, na ognisku koło
kościoła. Tam mogliśmy się posilić i pośpiewać Bogu
na chwałę. A następnie przeszliśmy na parafię, aby
spędzić ze sobą resztę tego dnia na grach sportowych
i rozmowach. Dzięki uprzejmości państwa Rakowskich
nasz dzień zakończyliśmy meczem w siatkówkę.
Niestety, z różnych przyczyn nasza „grupa wypadowa”
liczyła tylko osiem osób (jednym z głównych powodów
był wyjazd naszych konfirmantów do Niemiec).
Wyprawę rozpoczęliśmy od spotkania się przy zamku
w Dzięgielowie, skąd ruszyliśmy w siedmioosobowym
składzie w kierunku schroniska na Tule. Na Budzinie
dołączyła do nas jeszcze jedna osoba, uzupełniając
grupę. Przy wchodzeniu na Małą Czantorię pogoda była
słoneczna, co, niestety, zmieniło się, gdy osiągnęliśmy
szczyt: ni stąd ni zowąd pojawił się grad. Na nasze
szczęście pogoda w górach potrafi zaskakiwać nie tylko
negatywnie, dzięki czemu po chwili intensywnych
opadów znowu wyjrzało słońce i mogliśmy
kontynuować wycieczkę.
Droga do celu mijała w przyjemnej atmosferze. Gdy
wreszcie doszliśmy, pogoda znów się popsuła. Zaczęło
kropić, dlatego postanowiliśmy zejść jak najszybciej
z góry. Niestety, kolejka do wyciągu była zbyt długa,
więc zeszliśmy pieszo. U stóp góry pogoda znowu się

Myślę, że nikt z uczestników się nie nudził i nie uważa
tego czasu za stracony. Należy dziękować Bogu za to,
że możemy mieszkać w takim pięknym rejonie Polski,
za pogodę, która mimo wszystko była dobra i za to, że
mogliśmy ten wolny dzień spędzić razem.
Arkadiusz Raszka

Zapraszamy wszystkich młodych członków naszej Parafii na spotkania młodzieżowe w każdą sobotę o godz. 18:00
w sali młodzieżowej. Zapraszamy też na naszą stronę internetową: www.luteranie.pl/dziegielow-mlodziez.
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Kwestionariusz parafialny wypełniła

Anna Fiedor

1. Moja najbliższa rodzina liczy 36 członków. Są oni dla mnie bardzo
ważni.
2. Moja praca polega na nauczaniu dzieci religii. Daje mi ona wiele
satysfakcji i radości.
3. Moja parafia znajduje się w Skoczowie.
4. Mój ulubiony werset biblijny to Fil 4, 13 „Wszystko mogę w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie”.
5. Jezus jest moim Zbawicielem.
6. Rano lubię studiować Biblię.
7. Każdy dzień jest nowym doświadczeniem.
8. W ludziach najbardziej cenię szczerość.
9. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, słucham muzyki, spotykam się
z przyjaciółmi.
10. Gdy myślę o przyszłości, jestem pełna nadziei.

Pozwólcie dzieciom...
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” tak Pan
Jezus mówił do swoich uczniów, gdy wydawało im się,
że dzieci nie powinny przeszkadzać Jezusowi.
W naszym zborze dzieci aktywnie uczestniczą
w swoich nabożeństwach, czyli szkółkach niedzielnych,
śpiewają w chórku „Junior”, czasami prezentują swoje
umiejętności wokalne lub recytatorskie. Warto
odnotować w naszym kwartalniku, że w dniu 1 czerwca
br. odbyło się nabożeństwo rodzinne, podczas którego
grupa młodszych dzieci przedstawiła ciekawą scenkę
o swoich mamach. Do występu nasze dzieci
przygotowała pastorowa Ewa Londzin. Chórek
„Junior” pięknie zaśpiewał, a grupa klaunów z CME
przedstawiła bardzo zabawną scenkę. W tym dniu
mamy otrzymały piękne czerwone serca, które dzieci
własnoręcznie wykonały.
Na zakończenie roku szkolnego, podczas
nabożeństwa w dniu 22 czerwca, ciocie prowadzące
szkółki niedzielne wyróżniły dzieci, które pilnie
uczęszczały na swoje nabożeństwa, wręczając im
nagrody. Wśród wyróżnionych znalazło się wiele
dzieci, które wzięło udział w dwudniowej, szkółkowej
wycieczce do Wisły, która odbyła się w dniach 14-15
czerwca.

Anna Fiedor od nowego roku
szkolnego uczy w Szkole
Podstawowej w Dzięgielowie
i przedszkolu lekcji katechezy
ewangelickiej.
To nasza nowa katechetka.
Nośmy ją i jej pracę w naszych
modlitwach!

Podczas tego nabożeństwa podziękowania za trud
i zaangażowanie w nauczanie lekcji złożyli Pani mgr
Ewie Lazar-Bujok, kurator Korneliusz Glajcar oraz ks.
Marek Londzin. Pani Ewa przez ostatnie kilka lat
przybliżała dzieciom z naszej parafii prawdy biblijne na
lekcjach religii w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie,
a z końcem tego roku szkolnego zakończyła swoją
aktywną pracę zawodową, przechodząc na emeryturę.
A.R.

Kochane
dzieci, czas wakacji już minął, a my z radością oczekujemy, że znowu się z Wami zobaczymy.
Zapewne wrócicie z wakacyjnych wypraw bogatsze o nowe doświadczenia z bagażem niezwykłych przeżyć

i niezapomnianych chwil. Z pewnością będziemy mieli o czym rozmawiać, wspominając to, co poznaliście,
zobaczyliście oraz przeżyliście. Mam nadzieję, że ponownie spotkamy się wszyscy razem, aby wyruszyć w kolejną
przygodę w poznawaniu najwspanialszego przyjaciela, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Przygotowaliśmy specjalnie
dla Was ciekawe historie biblijne, konkursy, zabawy, zajęcia plastyczne oraz wiele niespodzianek. Przyprowadźcie
koniecznie ze sobą kolegów i koleżanki. Na pierwszą szkółkę niedzielną zapraszamy Was już podczas święta
zborowego. Do zobaczenia :)
ciocia Halina Glajcar
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coś dla dzieci ...

Opracowała Diakon Helena Gajdacz

Z modlitwą w nowy rok szkolny !

chciałby...?”
Koledzy byli zadowoleni z tego, iż jest ktoś, kto
bierze na siebie wszystkie obowiązki klasowe. Chociaż
byli i tacy, których drażniła ta nadgorliwość Adasia.
Niekiedy udało się komuś wcześniej zgłosić aniżeli ich
koledze. Robili to oczywiście celowo, aby trochę „
usadzić” tego, jak mówili, karierowicza. Jednak Adaś
uśmiechał się wtedy i mówił: - No zostaw, ja zrobię to
lepiej. I jakoś udawało mu się przekonać kolegę.
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Były
wychowawca poszedł na emeryturę i klasę objął nowy
nauczyciel. Ten zauważył dość szybko, że w klasie coś
trzeba zmienić. Nie podobało mu się to, że Adaś chciał
być zawsze i wszędzie pierwszy, tym bardziej, że

„W kościele antiocheńskim było grono proroków
i nauczycieli.... należał też do nich Saul. Pewnego dnia,
podczas uroczystego nabożeństwa poprzedzonego
postem, Duch Święty rozkazał im: - Oddzielcie
spośród siebie Barnabę i Saula, aby mogli podjąć się
tego dzieła, do którego ich powołałem. Tak więc po
modlitwach i poście dopełnili aktu nałożenia rąk,
a potem wyprawili ich w drogę.” Dz.Ap. 13,1-5.
Czytając powyższe słowa stajemy się automatycznie
towarzyszami Pawła i Barnaby w ich pierwszej
podróży misyjnej.
Owi dwaj misjonarze mogli głosić radosną wieść
o Jezusie wszędzie tam, gdzie zatrzymywał się statek,
którym płynęli. To, co w tym czasie przeżyli, jest tak
pełne napięcia, że przewyższa wszystkie opowiadania
o niezwykłych przygodach. Zachęcam więc do
czytania tej ciekawej historii znajdującej się w Nowym
Testamencie.
„Potrzebuję dwu spośród was do wyjątkowego
zadania!”
Słyszeliście już w szkole takie słowa,
wypowiedziane przez waszego nauczyciela? Jestem
przekonana, że tak. Tym razem jednak to nie słowa
nauczyciela. Czyje więc?
To wezwanie Ducha Świętego, który powołał tych
pierwszych misjonarzy. Nasz tekst mówi, że oni
modlili się, zanim rozpoczęli swą podróż w nieznane.
I wy rozpoczęliście podróż w nowy, nieznany
szkolny rok. Czy pomyślałeś, albo pomyślałaś o tym,
że i ty możesz, albo wręcz potrzebujesz modlić się
przed każdą podróżą w nowy dzień rozpoczynającego
się roku szkolnego, przed podjęciem każdej wielkiej
czy małej decyzji?
To wspaniały przywilej móc prosić
Wszechwiedzącego, Wszechpotężnego Boga o to, by
ci towarzyszył zawsze i wszędzie. Zachęcam więc do
tego.

w nauce nie miał najlepszych wyników.
Wychowawca nie chciał oczywiście zniechęcić
chłopca do prac społecznych. Kiedy jednak mieli
wybierać przewodniczącego samorządu klasowego
i Adaś, jak zwykle, zgłosił się pierwszy, udał, że tego
nie widzi. Jak gdyby nigdy nic, zaproponował Leszka.
Adaś poczuł się tym dotknięty i tak długo przekonywał
kolegę, aż ten gotów był zrezygnować z powierzonego
mu mandatu. – Myślę, że Adaś bardziej nadaje się na
przewodniczącego, aniżeli ja – powiedział do
nauczyciela.
Nauczyciel postanowił jednak przemyśleć sprawę.
Chciał też zyskać na czasie. Wkrótce wybrał się do
mamy gorliwego ucznia. Zdumiało go to, co usłyszał.
Okazało się, że jego gorliwy do wszelkich prac
uczeń, w domu był zupełnie inny. Jego mama
pracowała zawodowo i sama wychowywała swojego
syna. Było jej ciężko, lecz Adaś niewiele jej pomagał
w domu. Jeżeli już zdecydował się coś zrobić, czynił
to niechętnie i byle jak. Matka chłopca z wielkim
smutkiem opowiadała nauczycielowi o tym, jak
nieuczynny jest w domu jej syn.
- Czy nie mógłby pan porozmawiać z nim? – zapytała
kończąc rozmowę.
- Dobrze, spróbuję – przyrzekł nauczyciel.

Ja zrobię to lepiej

Adaś był w swojej klasie bardzo lubiany, i to
z różnych powodów. Jeżeli trzeba było zrobić coś,
przed czym uchylała się większość, wtedy zgłaszał się
Adaś. Gdy trzeba było nieść na boisko bramki, czy
słupki, niósł je Adaś. Gdy nauczyciel musiał na chwilę
opuścić klasę i zapytał, kto w czasie jego nieobecności
będzie głośno czytał, zgłaszał się Adaś. Jeżeli na lekcji
trzeba było rozdać nuty lub znowu je zebrać, gdy był
potrzebne skarbnik klasowy lub sędzia do meczu
siatkówki – zawsze podejmował się tego Adaś.
Gorliwość Adasia posunęła się tak daleko, że podnosił
rękę już wtedy, gdy nauczyciel zaczął: „Kto
15

Zaś następnego dnia wychowawca zawołał do siebie
podczas dużej przerwy Adasia i powiedział:
- Przewodniczącym klasy zostanie Leszek.
Chłopak zrobił niezadowoloną minę: - Przecież Leszek
wcale nie chce nim być – starał się przekonać
nauczyciela.
- Zdecyduje się – powiedział spokojnie wychowawca,
kładąc rękę na ramieniu ucznia. - Wczoraj byłem
u twojej mamy – ciągnął dalej nauczyciel – i nie mogę
powiedzieć, że jestem zachwycony tym, co usłyszałem.
- Wiem – wymamrotał Adaś. – Wiem, że powinienem
mamie pomagać, wyręczać ją z różnych domowych
prac.
- Twoja mama nie ma lekkiego życia – stwierdził

nauczyciel.- Zapał do pracy jest piękną cechą, ale tylko
wtedy, gdy wykazuje się go także w domu.
W przeciwnym wypadku może to wyglądać na chęć
błyszczenia przed innymi. Czy rozumiesz o co mi
chodzi?
- Tak – odpowiedział Adaś pochylając ze wstydu
głowę. – Ja chcę... ja spróbuję...
- Musisz swój wolny czas dobrze zaplanować –
tłumaczył nauczyciel.
- Sądzę, że pomoc mamie nie przeszkodzi ci
w udzielaniu się w szkole. Zastanów się, jak to najlepiej
zrobić.

KRZYŻÓWKA

Opracował ks. Emil Gajdacz
Do krzyżówki wpisz wyrazy według podanych niżej znaczeń. Potem przenieś litery do dwóch szeregów kratek poniżej z pól krzyżówki, znajdujących się na przecięciu podanych tam liter i cyfr. Rozwiązaniem jest werset biblijny
z księgi Objawienia św. Jana.
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1- pływa na statkach, 5- najwyższy
tytuł naukowy, 9- wyłączność (wspak), 12- lubi
zastanawiać się nad wszystkim (wspak), 13zarejestrowanie w księgach – liczba mnoga
(wspak), 14- czart (wspak), 17- część jakiejś
przestrzeni, 19- ostry sprzeciw, 20- przepuszcza
czas i pieniądze na huczne zabawy (zob. Amos
6,7), 21- najwyższy akt prawny, 22- ma
imieniny 6.XI, 23- zapora inaczej, 24- solo w
operze – l.mn. (wspak), 26- prąd w rzece, 27- do
rozmów na odległość, 28- pora roku, 29- okowy
inaczej, 32- okno wystawowe, 35- piaszczysty
teren nad brzegiem morza, 38- tam w 1530 r.
ewangelicy na sejmie przedstawili swoje
wyznanie wiary, 39- tam w 1521 r. ks. dr Marcin
Luter zakończył swoją obronę: „tu stoję, inaczej
nie mogę, tak mi dopomóż Bóg”.
Pionowo: 1- najbliższy współpracownik
Marcina Lutra, 2- używał go kat (wspak), 3imieniny ma 22.XII (wspak), 4- nie przed, ani
obok, 5- skrót nazwy większościowej obecnie
partii w Polsce, 6- połączenie się np.
przedsiębiorstw – l.mn., 7- pozdrowienie oddanie honorów wojskowych, 8- wielka
odnowa wiary nauki i życia Kościoła, 10- ja i ty,
11- ośrodek wielkiej odnowy Kościoła w
Niemczech w XVI w., 12- popularny skrót lekcji
gimnastyki (wspak), 15- może być
fotograficzny, może być radiowy”, 16- sekretarz
księcia Fryderyka Mądrego - przyjaciel Lutra,
17- kształci się w wyższej uczelni – l.mn., 18góra w Beskidach, na której stać będzie „ołtarz
europejski” , 23- statyw inaczej, 25- imieniny
ma 22.XI (wspak), 29- popularna nazwa
wzniesienia, na którym stoi kościół ewangelicki
w Dzięgielowie, 30- zbytnia pewność siebie
(wspak), 33- wielka liczba ludzi, ciżba, 34prorokini - wraz z Symeonem witała dziecię
Jezus (Łuk 2,36-38), 36- strzelona bramka
(wspak), 37- tę postać w raju przybrał kusiciel
(wspak).
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DIAGRAM
Rozpoczynając
od pogrubionej
litery przeskakuj
zawsze tę samą
ilość liter,
zgodnie z ruchem
wskazówek
zegara,
a otrzymasz
rozwiązanie,
które możesz
zapisać w środku
diagramu.

ZAGADKA

Policz ile zdjęć "rozsypanych" jest na okładce (1 strona) tego kwartalnika. Należy policzyć każde zdjęcie,
niezależnie czy widać je w całości, czy tylko jego fragment.
Wszystkie zdjęcia zostały zrobione w czasie obozu Summer Bible Camp 2008 w Dzięgielowie.
Wszystkie rozwiązania (krzyżówka, diagram, zagadka) można składać w zakrystii po nabożeństwach lub nadsyłać
do dnia 15 grudnia 2008 na adres parafii.
Wśród osób, które złożą lub nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.

Kącik kulinarny

Bigos siostrzany (na Święto Zborowe)
3-4 porcje

Składniki:
Kapusta biała 1,20 kg
Kapusta kiszona 35 dkg
Kiełbasa
20 dkg (toruńska, grilowa, śląska, itp.)
Łopatka wieprz. 15 dkg (może być karczek)
Przecier pomidor. ok. 10 dkg (najl. Zł.Bażant)
Cebula
10 dkg
Smalec
5 dkg (może to być boczek wędzony)
Mąka
ok. 10 dkg
Papryka słodka, sól,pieprz, wegeta, maga, liść laurowy,
ziele angielskie.
Sposób wykonania:
Kapustę kiszoną ugotować (pokroić jeżeli za długa).
Kapustę białą ugotować osobno (oczywiście
poszatkowaną); odlać wodę. Kiełbasę obraną ze skóry
pokroić w kostkę, mięso wieprzowe pokroić w kostkę
i udusić na cebulce, można dodać paprykę i
przyprawić. Wszystko razem połączyć, zagotować,
podusić jeszcze razem, doprawić, mozna trochę
posłodzić jeżeli za kwaśny, a kto lubi, dodać czosnku.
Na koniec zawiesinę z mąki.

To jest najprostszy sposób, ale można dodać różne
dobrotki np. grzyby, paprykę czerwoną (lub zieloną czy
żółtą), czy inne teraz dostępne przyprawy według
smaku, gustu i fantazji.
Życzę Smacznego !
s. Helen
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Rusza „Jesień w Dzięgielowie”...

Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
odbędą się zawody sportowo-sprawnościowe
wszystkich grup wiekowych w zakresie gier i zabaw
naszych dziadków. Będą więc między innymi wyścigi
z rafką rowerową, w workach, strzelanie do celu ze
sznajdry; dla babć, mam, córek, wnuczek, prawnuczek
hula-hop!

Mijają kolejne tygodnie działań Stowarzyszenia Miłośników
Dzięgielowa na rzecz mieszkańców naszej miejscowości.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wiele uwagi poświęcono
zorganizowaniu imprezy „ Jesień w Dzięgielowie” przy
współudziale miejscowych organizacji i instytucji. Nie bez
przyczyny została wybrana właśnie ta pora roku, bo... „ Jak
nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, szarych, żółtych,
czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. Gdy białą mgłą otuli
zachodzący księżyc, gdy koi w twoim sercu codzienne
tęsknoty” /T. Wysocki/.

Również 20 września w kościele Eben-Ezer o godzinie
20.00 odbędzie się koncert zespołu Camerata Nova
z Braunschweigu – będzie można posłuchać muzyki
Bacha, Corellego, Sammartiniego.
Główna uroczystość - 85 lecie Diakonatu Żeńskiego
Eben-Ezer
będzie obchodzona 21września.
Rozpocznie się nabożeństwem o godzinie 10.00
w miejscowym kościele ewangelickim. Ten ważny
dzień poprzedzą wykłady i koncerty. Z tej okazji
zorganizowano też zjazd uczennic Roku Służby dla
Pana. Tej samej niedzieli o godzinie 15.30 odbędzie się
występ zespołu smyczkowego Skeav z Czech.
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Stowarzyszenia
Miłośników Dzięgielowa zostanie rozegrany 27
września na sali gimnastycznej szkoły podstawowej
o godzinie 9.00.

Właśnie wrzesień niesie z sobą babie lato, obfitość plonów,
które daje ziemia, zasobność piwnic i spiżarni oraz chęć
zabawy, relaksu po trudach codziennej pracy. Dlatego
z myślą o naszych mieszkańcach proponujemy:
6 września na terenach byłego boiska i obejścia OSP
w godzinach 9.00-18.00 Mini Bike Maraton – wyścig na
rowerach górskich dla zawodowców i amatorów z imprezami
towarzyszącymi.
Szczegóły: w godzinach 9.00-11.00 zapisy w Biurze
Zawodów, od godziny 10.00 imprezy towarzyszące dla dzieci
i kibiców, o 13.00 start zawodników, o 16.00 zamknięcie
trasy, o 17.00 wręczenie nagród, o 18.00 koncert zespołu
Brokenreed. W ramach wpisowego dla zawodników
przewidziane: gadżety, napoje, grochówka wojskowa; dla
pozostałych uczestników imprezy możliwość zakupu
golonki, dań z grilla, jelit z kiszoną kapustą, chleba ze
smalcem i kiszonym ogórkiem, grochówki, ciast, kawy,
zimnych napojów – wszystko smaczne, pachnące, z nutką
jesiennej przyprawy.Organizatorami imprezy są: SMDz.
MKSiR „Centrum” przy współpracy OSP, szkoły
podstawowej, KGW, firmy Abstractive. Tego samego dnia
w sali OSP w godzinach 11.00-19.00 odbędzie się impreza
promująca piękno i atrakcyjność naszej miejscowości czyli
wystawa fotograficzna „Dzięgielów w obiektywie”. Zostaną
też ogłoszone wyniki konkursu, wręczone nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych, zaś
laureaci będą mogli spotkać się z zaproszonymi gośćmi
i organizatorami.

W tym samym dniu jubileusz 45-lecia będzie
obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich.
„Bije zegar godziny – my wtedy mawiamy: jak ten
CZAS szybko mija – a to my mijamy...” By
przypomnieć minione lata, wskazać młodemu
pokoleniu celowość zachowania rodzinnych,
środowiskowych tradycji kulturalno-edukacyjnych,
przybliżyć dobre wzorce prowadzenia gospodarstwa
domowego, obecne członkinie KGW zapraszają na
uroczystość do sali OSP o 16.00.
Cykl imprez „Jesień w Dzięgielowie” zakończy
4 października „Bieg o Złoty Dzięgiel” organizowany
co roku przez MKSiR „Centrum”.

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców i dzięki
życzliwości lekarzy mieszkających na terenie
Dzięgielowa będzie można skorzystać z porad
kardiologa, dermatologa, okulisty, internisty oraz
stomatologa w ramach Białej Soboty, która odbędzie się
13 września w klasach szkoły podstawowej
w godzinach od 13.00-16.00. W tym czasie na boisku
szkolnym będzie miał miejsce pokaz udzielania
pomocy w nagłych przypadkach.
Impreza integrująca mieszkańców okolicznych wsi
organizowana jest pod hasłem „Rodzinny Rajd
Rowerowy”. W tym roku odbędzie się on 20 września.
Start sprzed OSP o godzinie 12.00, zakończenie rajdu
o 14.00 w „Miasteczku Pszczelim” p. Jana Gajdacza.
Po rozdaniu nagród,
zgodnie z
projektem
realizowanym przez SMDz. „Od przedszkola do
seniora” przy wsparciu finansowym Lokalnej
Organizacji Grantowej działającej przy Stowarzyszeniu
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w ramach programu
Działaj Lokalnie VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Informujemy, że większość powyższych imprez
realizowana jest od czerwca do października w ramach
projektu Działaj Lokalnie VI - pod nazwą „Od
przedszkola do seniora”. Dodatkowo KGW w czerwcu
i lipcu przeprowadziło warsztaty kulinarne „Jadło
naszych przodków”, zaś na październik planowane są
kolejne zajęcia z cyklu „Babcie uczą robótek
ręcznych”. Zajęcia warsztatowe „Gry i zabawy naszych
dziadków” również odbywały się w okresie
wakacyjnym i były prowadzone przez członków
SMDz. Podsumowaniem wszelkich działań
wynikających z realizacji projektu będzie
wielopokoleniowe spotkanie na Pikniku Integracyjnym
na Mołczynie w pasiece p. Jana Gajdacza 20 września
br.
Z. Fober
sekretarz SMDz.
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Śladami Lutra 2008
– wycieczka konfirmantów

30 kwietnia po godzinie 10 wyjechaliśmy
z Dzięgielowa. Po długiej, ale dobrze spędzonej
podróży zakwaterowaliśmy się w małej mieścinie na
południu Niemiec – Weigersdorf. Tam zobaczyliśmy
mały kościół, z którego wywodził się założyciel
Kościoła Synodu Missouri w Stanach Zjednoczonych.
Po wieczornej społeczności udaliśmy się spać.
Pierwszego maja w pełni wyspani i zadowoleni po
śniadaniu i sprzątaniu pojechaliśmy w stronę odległego
Eisenach. Tam weszliśmy na Wartburg, gdzie
reformator tłumaczył Nowy Testament na język
niemiecki, a potem, zmęczeni spacerem, zawróciliśmy
by zwiedzić Erfurt. Obejrzeliśmy Uniwersytet, gdzie
studiował Luter, oraz piękny klasztor Augustianów, do
którego wstąpił młody Marcin i został mnichem.
Wieczorem dotarliśmy do cichego Heldrungen, gdzie
ciepło przywitali nas parafianie. Najpierw spacer do
„Wodnego Grodu” (jest z kamienia, a nazwa stąd, że
otoczony jest wodą) i miejscowego kościoła, a potem
spanie.
Trzeciego dnia rano, zwiedziliśmy utrzymane
w klasycznym stylu Eisleben. Weszliśmy do muzeum domu narodzin i życia Lutra, oraz do "Luthers
sterbhaus" (miejsce śmierci), kościoła gdzie wygłosił
swoje ostatnie kazanie, oraz drugiego, gdzie został
ochrzczony. Późnym popołudniem, w ogromnym
Lipsku, zahaczyliśmy o centrum handlowe i wydaliśmy

trochę euro. Po pysznej kolacji oglądnęliśmy film Luter
w mieszkaniu proboszcza parafii.
W przedostatni dzień pojechaliśmy do pięknej Wittenbergii. Proboszcz miejscowej staro-luterańskiej parafii
oprowadził nas po Schlosskirche (Kościele
Zamkowym), Domu Lutra i pokazał Uniwersytet. Nie
zabrakło czasu na małe conieco i błądzenie wąskimi
uliczkami.
Wieczorem przygotowaliśmy się do powrotu do Polski.
Cała wycieczka była bardzo pouczająca i dobrze
zorganizowana. Mam nadzieję, że następne będą
równie ciekawe i warte uczestnictwa.
Filip Giemza

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 „ogólnoparafialne” (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, Maciej Feodorow, ks. Emil i Helena Gajdacz, Paweł Gołuszko, Jerzy Harok, Piotr Londzin, Marcin Wojnar ,
Alina i Krzysztof Rakowski.
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