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Kwartalnik Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w D zięgielowie
Hasło roku 2009: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” Ew. Łukasza 18:27

„Zwiastuję wam radość wielką” Ew. Łukasza 2,10
Drodzy!
Oby Święta Bożego Narodzenia były dla Waszych rodzin czasem
radości, miłości i pokoju, których jedynym źródłem jest nasz Pan, Jezus
Chrystus. On niechaj Was prowadzi każdego dnia nowego, 2010 roku.
ks. Marek Londzin z rodziną, siostry diakonise, rada parafialna
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie

Wprowadzenie w urząd nowej siostry
przełożonej Diakonatu „Eben-Ezer”

S zczególny przebieg miały tegoroczne s. Ewy Cieślar, którego dokonał ks. bp Janusz

Jagucki w asyście byłego i obecnego duszpasterza
diakonatu: ks. Emila Gajdacza i ks. Marka
Londzina. Ważnym momentem było udzielenie
błogosławieństwa przez siostry i przekazanie
krzyża diakonackiego siostrze przełożonej.
Pozdrowienia w imieniu władz kościelnych, gości
zagranicznych i samorządowych zamknęły tę
część nabożeństwa. Całość uroczystości uświetnił
Uroczystość
rozpoczęła
się
od występ parafialnego chóru mieszany pod batutą
procesjonalnego przejścia sióstr, duchowieństwa, p. Anny Stanieczek.
diakonis z zagranicznych diakonatów oraz gości
Życzenia i wspólne zdjęcie zakończyły
z domu macierzystego do kościoła. Podczas
nabożeństwa ks. bp senior Jan Szarek podziękował dopołudniową część uroczystości. Obiad dla gości
odchodzącej siostrze przełożonej za lata służby miał miejsce w jadalni Ewangelickiego Domu
bliźniemu
i
kościołowi.
Modlitwa Opieki „Emaus”, gdzie kontynuowane było
i błogosławieństwo było wyrazem naszej składanie życzeń. Uroczystości zakończyły się
wdzięczności Bogu za dar służby. Moment ten był koncertem słowa i pieśni w wykonaniu Orkiestry
połączony także z jubileuszem 50-lecia służby Misyjnej z Wisły oraz zespołu muzycznego
diakonackiej s. Lidii Gottschalk i s. Henryki „Grupa piątkowa”. Był to czas uwielbienia Boga
Stebel. Okolicznościowe kazanie wygłosił muzyką, czas refleksji, wspomnień, życzeń
ks. bp Paweł Anweiler, zwierzchnik cieszyńskiej i modlitwy. Dziękujemy Bogu za lata służby
diecezji, a zarazem przewodniczący Rady s. Lidii Gottschalk na czele diakonatu, a nowej
przełożonej, s. Ewie Cieślar, życzymy wielu łask
Opiekuńczej Diakonatu.
Bożych, opieki, wsparcia i mądrości na każdy
Szczególnym akcentem dla społeczności dzień.
sióstr diakonis i całego kościoła był akt
xML
wprowadzenia w urząd nowej siostry przełożonej,
obchody Święta Diakonatu, które przypadły na
niedzielę, 20 września. Podczas dziękczynnego
nabożeństwa w naszym kościele miało miejsce
podziękowanie za 28 lat służby na urzędzie siostry
przełożonej Lidii Gottschalk i wprowadzenie
w urząd nowo wybranej przez radę sióstr s. Ewy
Cieślar.
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„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
Ew. Jana 1,14a

Pewien mały chłopczyk zapytany, który dzień
w roku jest dla niego najważniejszy, odpowiedział:
„dzień Wigilii Bożego Narodzenia”. A dlaczego? „Bo to
jest dzień, w którym otrzymuje się prezenty!”,
odpowiedział malec. Nie dziwmy się dziecku, bo
przecież dla wielu dorosłych Święta Bożego
Narodzenia straciły już właściwy sens. We
współczesnym świecie coraz mocniej podkreślane jest
przekonanie, że trzeba zrobić porządki w domu, upiec
ciasteczka, dokonać zakupu świątecznych prezentów,
przygotować świąteczne potrawy, a z tym tyle roboty.
Potem więc można odpocząć, bo będzie kilka dni
wolnych, odwiedzić rodzinę, bo to takie rodzinne
święta.

Boga.
– Przez to Dziecię Bóg otwiera na nowo drzwi, które
kiedyś zostały zamknięte przez grzech, do raju, do
swego Królestwa, bo jak mówi słowo: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie umarł, ale miał żywot
wieczny” (Ew. Jana 3, 16).

W takim spojrzeniu na Święta Bożego
Narodzenia gubi się to, co stanowi o ich istocie - fakt,
że Bóg w Jezusie stał się dla nas człowiekiem, że
dostaliśmy prezent, jakiego nikt inny nam dać nie
może, tylko sam Bóg w swojej Miłości! Bądźmy więc
chociaż w tym jednym podobni do dzieci i przyjrzyjmy
się dokładnie prezentowi, który dostaliśmy.

W Słowie Bożym czytamy że „tym, którzy Go
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi”. Gdy
przyjmujemy Jezusa do serca, nasze życie zyskuje
fundament, właściwy cel. Budowla życia nie może się
zachwiać, choćby przyszły burze i nawałnice, bo ten
fundament - Jezus Chrystus - się nie zachwieje. Takie
serce przez 365 dni w roku obchodzić będzie Święta
Bożego Narodzenia!

W tym małym dzieciątku przychodzi do nas
sam Bóg. Objawia się jako dziecko, niczym nie
różniące się od dzieci, jakich tysiące rodzi się
codziennie. Na jego rodziców Bóg wybiera zwykłych
ludzi, skromnych i prostych, takich jak my,
obarczonych tymi samymi słabościami. A jednak to
dziecko jest niezwykłe! Tę niezwykłość zapowiadali
prorocy, jest ona spełnieniem Bożych obietnic. One
mówią, kim będzie i kim jest dziś dla nas to
Dziecię, Jezus:
– Ono zbuduje most pomiędzy niebem a ziemią; tylko
przez Nie będziemy mogli być pojednani z Bogiem.
– Ono ofiarą swojego życia przeprosi Boga za nasze
grzechy.
– To Dziecię stanie się osobistym Panem dla każdego,
kto otworzy dla Niego swe serce, uwierzy w Niego jako

Oto Bóg dał nam w Chrystusie samego siebie.
Darował nam swoją miłość! Czy taki prezent można
odrzucić? Rozpakujmy go, oglądajmy i podziwiajmy.
Jest to najważniejsze pytanie na tegoroczne święta:
„Jakim prezentem będzie dla ciebie Jezus
Chrystus?”.

Czy Jezus Chrystus to tylko prezent do
oglądania, tak jak oglądamy przed świętami
w witrynach sklepów wiele prezentów, ale ich nie
posiadamy? Nie! Jezus chce być prezentem używanym
i to na co dzień. Zabierzmy Go do serca i przyjmijmy.
Chrystus chce być przyjętym, rozpakowanym
i używanym na co dzień prezentem dla twojego życia!
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
w radości, miłości i pokoju, który niech gości
w naszych sercach każdego dnia!
ks. Marek Londzin
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Śniadania dla kobiet w Dzięgielowie

Spotkanie z dnia 30 maja 2009 r.
„Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych,
pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie
wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt
nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić
dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie.
Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka
jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem
was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie.
Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się
trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się
trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności
poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą
zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Wierny jest ten, który Was powołuje; On też
tego dokona.”
Te słowa wyjęte z 5 rozdziału pierwszego listu św. Pawła
do Tesaloniczan, wiersze od 14-24, stanowiły motto
przewodnie kolejnego już szóstego śniadania dla kobiet,
które odbyło się 30 maja 2009 roku w Kościele EbenEzer w Dzięgielowie.
Tym razem było nieco egzotycznie, bo prowadząca
wykład Małgosia Nawrocka opowiadała o swojej pracy
misyjnej i pobycie w jednym z afrykańskich państw w Mali.
W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się wiele o samym
Państwie Mali, co znaczy hipopotam, a także o ludziach,
którzy tam mieszkają, o ich życiu, jakże odmiennym od
naszego. Mieszkańcy Mali to w 70% analfabeci, żyją w
skrajnym ubóstwie, każdy dzień jest wielką walką
o przetrwanie. Pomimo wielu powodów, jakie niesie
każdy upalny dzień, malijskie kobiety nie narzekają, są
niezwykle ofiarne, potrafią podzielić się garstką jedzenia.
Wersetów z Biblii uczą się na pamięć, przez co
autentycznie żyją Bożym słowem i prawdziwą miłością
do naszego Pana.
Jak na każdym spotkaniu, tak i na tym wielbiłyśmy Pana
modlitwą i śpiewem. Każda z nas mogła też posilić się
przy obfitym, pełnym pyszności szwedzkim stole.
Ze spotkania wróciłyśmy pełne wiary, ze świadomością
tego, że mieszkanie w takim kraju jak Polska jest
prawdziwym błogosławieństwem, za które winniśmy
dziękować Panu Bogu każdego dnia. Wszystkie
zabrałyśmy także do domu werset zapisany na starannie
wykonanej zakładce. Zakładkę wykonaną zresztą przez
dzięgielowskie kobiety w trakcie jednego
z dopołudniowych spotkań dla kobiet, organizowanych
systematycznie w naszej parafii.
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Spotkanie z dnia 31 października 2009 r.
W sobotę 31 października,
w Dzień Reformacji, odbyło się
w Dzięgielowie kolejne śniadanie dla
kobiet, którego tematem były kobiety
okresu Reformacji, a szczególnie jedna
z nich - Katarzyna Luter.
Miałyśmy okazję wysłuchać
wykładu przygotowanego przez Diakon
Karinę Chwastek z Goleszowa, która
w sposób bardzo interesujący przybliżyła
nam obraz tamtej epoki, jakże
nieprzychylnej kobietom, życia w realiach
szerzenia nienawiści i wrogości wobec
naszej płci, nawet przez wiele
znamienitych osób.
Prowadząca przybliżyła nam życie
Katarzyny Luter, kobiety całkowicie
oddanej Panu Bogu. Realizując się jako
matka i żona wykorzystywała swój talent,
dzisiaj
moglibyśmy
powiedzieć,
menadżerski i w sposób właściwy
zarządzała powierzonymi jej dobrami
materialnymi, dbając o nie i pomnażając
je. Przeżyła śmierć dwóch córek oraz
męża. Niestety, jej wdowieństwo
i późniejsza wojna spowodowały, że
straciła majątek. Katarzyna Luter była
jednak kobietą wielkiej odwagi, pokory
a nade wszystko całkowicie posłuszną
Panu Bogu. Przyjmowała każdą sytuację
w życiu z wiarą, że Bóg wie, co dla niej
dobre.
Pan Bóg także i dziś stawia nas
w różnych życiowych sytuacjach i daje
różne możliwości, które powinniśmy
wykorzystywać dla Bożej Chwały.
Naszych talentów powinniśmy używać do
dawania Bożej miłości innym, przez dobre
słowo, pocieszenie, chwilę rozmowy.
Oczywiście oprócz strawy dla
ducha było też coś dla ciała: obfity
i kolorowy bar sałatkowy, świeżutkie
bagietki, chlebek domowy i małe co nieco
w postaci własnych wypieków.
Z Bogiem!
Joanna Kryska
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Mazury i ... my!

Uczestnicy. Chór mieszany z Dzięgielowa w składzie:
10 sopranów, 7 altów, 3 tenory, 3 basy, wspomagany
głosami z zaprzyjaźnionych chórów pod batutą Anny
Stanieczek. Do wycieczki dołączyło też grono
sympatyków. Razem z naszym duszpasterzem,
ks. Emilem Gajdaczem, było nas 45 osób.

Juroszek, goleszowianin. Wreszcie można się rozejść
na spoczynek po trudach podróży.
12 czerwca 2009 r., piątek. Po wczesnej pobudce
i śniadaniu, czas na zwiedzanie. Kościół św. Trójcy w
Mikołajkach liczy sobie 147 lat. W 1945 r. parafia
liczyła ok. 3 tysiące ewangelików, teraz jest ich tylko
dwustu. Ks. Juroszek przybliża nam przebieg
powojennego exodusu, kiedy to nowe władze nie
chciały tu ewangelików, utożsamiając ich z niedawno
pokonanym najeźdźcą. I tak 95% ewangelików
wyjechało stąd, opuszczając całe wsie (np. we wsi
Pszczółki są do dziś tylko 3 chaty). Kościół stoi
w centrum budynków parafialnych. Są to: Muzeum
Protestantyzmu, Dom Opieki ARKA oraz dom
gościnny.
Ruszamy dalej, tym razem już autokarem, dookoła
najbliższych jezior: Mikołajskiego, Tałty i Łuknajno.
Tam znajduje się rezerwat łabędzia niemego, ale to nie
one nas urzekają, a bociany! Krajobrazy wokół są gęsto
znaczone ich gniazdami.
Następny punkt naszej podróży to Ryn, niewielkie
miasteczko z wielkim krzyżackim zamkiem z XIV
wieku. Ponoć to tu panował niegdyś komtur Konrad
Wallenrod. Zamek jest wspaniale odrestaurowany,
mieści się tu także hotel. Często organizowane są tu
rycerskie Mazuriady czy festiwale, a przecież do
niedawna funkcjonował tu zakład przeróbki śledzi! Z
pięknych wnętrz i komnat przenosimy się do izb czyli
do skansenu w Sądrach. Tu rządzi energiczna pani
Christem, mazurka z rodu. Ród się wytracił, a stare
klamoty zostały w chałupach, oborach i stodołach.
Z braku pracy zabrała się ta dzielna kobieta wraz z
mężem do uporządkowania tego, co zostało. I tak od
1991 r. serwuje tu kawę, herbatę, wyborny mazurski
placek i jeszcze lepsze wice w miejscowej gwarze.

11 czerwca 2009 r., czwartek. Dzień ustawowo wolny,
po nim piątek, kolejny wolny dzień odpracowany
wcześniej – to dogodny czas na wycieczkę, zwłaszcza
dla pracujących. 11 czerwca br. to nie tylko święto
kościoła katolickiego, lecz także obchodzona w
kościele ewangelickim pamiątka założenia fundacji
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Tym razem w
Dzięgielowie odbył się zjazd delegatów całego kościoła, zakończony nabożeństwem z udziałem biskupów,
księży i osób rozstrzygających o podziale zebranych
środków finansowych. Nasz chór wzbogacał je
śpiewem, toteż wyjazd zaplanowano na 13.30.
Start. Nasz autokar podjechał punktualnie, ale
czekaliśmy na Wilusia, który do ostatniej chwili wahał
się, czy jechać. Wreszcie komplet! Ks. Emil
w krzepiącej modlitwie powierzył nas Panu,
zaintonował pieśń ku zestrojeniu serc i... wyruszyliśmy.
W trakcie drogi śpiew nie cichnie: i ten dla Pana, i ten
ku uciesze nas, maluczkich. Lidzia serwuje rożki,
Danusia - truskawki, wnusia Helenki – cukierki, nic
tylko chwalić Pana. A tu trach! Opona... Za pół
godzinki awaria została usunięta (oklaski dla
kierowcy), jedziemy więc dalej w świat! Za oknami
pozostają Śląsk, Warszawa, krajobrazy Mazowsza...
Słychać czysty śpiew wieczornych pieśni – modlitw.
O godz. 0:30 jesteśmy w Mikołajkach. Wysiadamy
u stóp kościoła. Wyeksponowana światłami sylwetka
prezentuje się naprawdę godnie i dostojnie. Pomimo tak
później pory wita nas sam proboszcz, ks. Bogusław
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Oglądamy starocie zgromadzone w chałupie teściowej,
ciotek, urzeka nas piękno haftów, starych domowych
ozdób, fotografii, ale też i prostych mebli, narzędzi,
sprzętów kuchennych. Aż się wyjeżdżać stąd nie chce,
a trzeba, bo nadjechał kolejny autobus z turystami.
Przeraża fakt, że Niemcy tępili Mazurów za
słowiańskie korzenie, za polski język. Widać te
korzenie w Muzeum Protestantyzmu w Mikołajkach.
Przecież tam są te same starodruki, postylle,
kancjonały, co i po naszych starzykach nam w domu na
stole zostały! Rodzi się pytanie: co by było, gdyby
i nas, ewangelików z Ziemi Cieszyńskiej, tak
potraktowano z racji naszej konfesji? Krzywda
niewyobrażalna! Z takimi refleksjami, syci wrażeń
całego dnia, wracamy na kolację i skłaniamy się ku
dziękczynnej modlitwie i pieśni.

Trudno o trafniejsze skojarzenie. Chyba udało nam się
zaśpiewać nie tylko na chwałę Panu, ale i sprawić
chwilę radości obecnym tu ludziom. Po koncercie
przyjęto nas poczęstunkiem, co z wdzięcznością
przyjęliśmy, bo dzień był chłodny.
Już późne popołudnie, więc czas wracać do Mikołajek.
Przed nami jeszcze wieczorny śpiew przy wspólnym
grillu.

14 czerwca 2009 r., niedziela. Śniadanie, pakowanie
i o 10:00 nabożeństwo w kościele Św. Trójcy. Nawa
wypełnia się miejscowymi wiernymi, pensjonariuszami
z ośrodka ARKA, przygodnymi turystami i nami –
chórzystami. U ołtarza służą ks. B. Juroszek
i ks. E. Gajdacz. Słowa z Ewangelii św. Łukasza 10
rozdziału, 16 wiersza nabierają tu znaczenia: „Kto was
słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”.
13 czerwca 2009 r., sobota. Jest nam darowany kolejny W czasie nabożeństwa śpiewamy trzykrotnie, a pieśni
dzień bez deszczu, ale i bez słońca. Tym razem czekają „Jeruzalem” i „Mojżesz” brzmią w świątyni naprawdę
godnie. Radzi z wykonanej posługi dziękujemy Panu,
że nam dał te chwile, tu, na Mazurach, i prosimy Go
o siły i zdrowie dla tutejszego proboszcza, jego
parafian, o łaskę dla tej ziemi i jej mieszkańców,
a także o nasz szczęśliwy powrót do Dzięgielowa. Na
koniec wymiana upominków (siostra Lidia przywiezie
ze sobą wyrzeźbionego bociana – mazurski symbol).
Jeszcze obiad, wielkie podziękowanie ks. Juroszkowi
za zaproszenie i poświęcenie nam swojego czasu,
modlitwa i ruszamy w drogę z pieśnią na ustach.
na nas łodzie na rzece Krutynia. Po drodze do Ukty – O godzinie 0.30 jesteśmy w domu.
boćki, faliste pola morenowe, jeziora i lasy – aparaty
fotograficzne pracują. Siostra Lidia opowiada
o schronisku dla dzikich zwierząt w Bobrówku. Wnet
jesteśmy na miejscu. Są łodzie – siadamy po ośmiu do
jednej i rozpoczynamy spływ. Krajobraz jakby prosto
z ręki Stwórcy, rezerwat ptactwa wodnego. Całą drogę
towarzyszą nam kaczki i gągoły, zza sitowia zaglądają
na nas to czaple, to łabędzie. Śpiewamy nie za głośno,
ale pięknego lirycznego tenora Wilusia słuchają
z zachwytem nawet łabędzie. Krutynia jest ciemna
i dzika, urzeka swoim pięknem! Po godzinie wracamy
do stanicy, by dalej, autokarem, przez śluzę Guziankę
w miejscowości Ruciane-Nida dotrzeć do Wejsun. Tu
także znajduje się kościół, który ostał się w rękach
garstki ewangelików. Wtedy gdy siłą odbierano
świątynie z rąk ewangelików, ktoś z miejscowych
luteran nocował w budynku kościoła na znak, że ten Wycieczka na Mazury zostawiła piękne wspomnienia,
Pański Dom ma być nadal w rękach rdzennej dostarczyła nam sporo wiedzy o Mazurach i ich
ewangelickiej braci. Śpiewamy tu kilka pieśni ku mieszkańcach i jeszcze bardziej zachęciła nas do
radości słuchającej nas parafianki. Pora w dalszą drogę. trwania w tej właśnie służbie dla Pana i naszego
Następny przystanek: Ukta. Tu od kilku lat mieści się Kościoła. A w przyszłym roku, jak Pan pozwoli, znowu
Ewangelicki Ośrodek Pomocy Środowiskowej dla ludzi gdzieś pojedziemy…
chorych, z różnego rodzaju ograniczeniami. Pracami
podopiecznych ozdobione są korytarze, wnętrza sal. To
Alcistka B.Z.
dla nich śpiewamy w tutejszym kościele. Nad ołtarzem
witraż – Jezus podający dłoń tonącemu Piotrowi.
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Święto Żniw

W pierwszą niedzielę października 2009 r.,
przy pięknej pogodzie, odbyło się w kościele
w Dzięgielowie uroczyste nabożeństwo dziękczynne z
okazji Święta Żniw. Uroczystość rozpoczął miejscowy
chór, który pod batutą pani dyrygent Anny Stanieczek
zaśpiewał piękną pieśń pt. „Już się złoty zbóż kołysze
łan”.
Na wstępie zborowników przywitał ks. Marek
Londzin słowami „Z Twoich Panie rąk żyjemy, choć
naszymi pracujemy”. Później dzieci uczęszczające
na lekcje religii do Szkoły Podstawowej
w Dzięgielowie wniosły do kościoła biblię, kwiaty oraz
bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna.
Pięknie wyrecytowanymi tekstami wyraziły swą
modlitewną podziękę za nasz chleb codzienny. Do
występu przygotowała ich nasza katechetka Anna
Fiedor. Pięknie wyglądał nasz ołtarz, który był
udekorowany owocami, warzywami, kwiatami, kłosami
zbóż i innymi płodami rolnymi.
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Kazanie z okazji Święta Żniw wygłosił
ks. Emil Gajdacz, w oparciu o Ew. Łukasza 12,15-21:
„Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się
wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr
zależy czyjeś życie”. Mówił o konieczności
dziękowania Bogu za wszystkie Jego dary, które z ręki
Stwórcy możemy codziennie spożywać.
Ks. Marek Londzin nawiązał do
chrześcijańskiego obowiązku niesienia pomocy
potrzebującym. Zaproponował coroczną akcję „Kromka
chleba dla bliźniego”, przeprowadzaną od Święta Żniw
do Święta Reformacji. Hojność jest darem Bożym,
a umiejętność dzielenia się z innymi stanowi akt
wierności i ufności Bogu i staje się świadectwem naszej
służby dla Pana.
Miłym akcentem tegorocznego święta było
pobłogosławienie przez ks. Marka Londzina
tegorocznych pierwszoklasistów i przedstawienie
całemu zborowi konfirmantów. Po kazaniu, przy
towarzyszeniu pieśni „Czego chcesz od nas Panie,
za Twe hojne dary” złożona
została ofiara.
Każdy, kto wszedł do
świątyni mógł zabrać do domu
mały bochen chleba i na pewno
wiedział, że ta niedziela jest
wyjątkowym dniem. Można ją
podsumować wersetem z Biblii,
z II Listu Św. Pawła do
Koryntian 9,15: „Bogu niech
będą dzięki za niewysłowiony
dar jego”.
Grażyna Cimała

Można było poszaleć !?

Mężczyźni może nie spotykają się ze sobą tak
często jak kobiety. Ale jak się już zejdą ……. !!!!!
W Wiśle na Pasiekach, na pięknym zboczu góry w niedzielę 4 października miało miejsce IV parafialne spotkanie dla mężczyzn, na które dotarli nie tylko
Dzięgielowianie, ale też zaproszeni mężczyźni z Wisły,
Gliwic, Bładnic, Ustronia. Rozpiętość wiekowa była
szeroka: od nastolatków poprzez „średniowiecznych”
aż do emerytów.

www.dziegielow.luteranie.pl

Zresztą - nie będę opisywał, jeśli byłeś to wiesz; nie byłeś – twoja strata.
Po uczcie dla ciała przyszedł czas na ducha.
Przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego mogliśmy pośpiewać znane pieśni a ich echo niosło się daleko między smreki i w doliny.
Ostatnim punktem programu były refleksje na temat
miejsca pracy w życiu mężczyzny, którymi to podzielił
się z uczestnikami Olek Macha z Gliwic. W wieczornej
scenerii, wśród powiewów wiatru mogliśmy zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest dla nas praca?!
Zgodnie z filozofią humanizmu człowiek jest najważniejszą istotą, jest z natury dobry i generalnie wszystkie
jego działania mają na celu poprawę bytu i dążenie do
dobrego. Jednak praca jest uważana bardziej za coś

Było w miarę pogodnie, ale dosyć chłodno. Jednak temperatura bardzo szybko się podniosła, o co zadbali organizatorzy. Grupę ponad 80 osób podzielono
na kilka drużyn, które miały ze sobą współzawodniczyć
w wielu konkurencjach.
A nie było to byle co: strzelanie z łuku do tarczy, tor
przeszkód, rajd quadami
po wertepach i kałużach,
zaliczenie parku linowego, wspinanie się na wieżę ze skrzynek po
napojach, wielobieg narciarski /???- kilka osób na
jednej parze nart/; były też
dyscypliny umysłowe np.
układanie maksymalnej
liczby figur geometrycznych z rozrzuconych fragmentów. Wszystko przebiegało z wielkimi emocjami,
w tempie, sprawnie i bezpiecznie.
Kiedy już wszystkie drużyny wykazały się swoimi umiejętnościami, podsumowano wyniki oraz przyznano nagrody dla zwycięzców, przyszedł czas na
zregenerowanie sił i uzupełnienie ubytków kalorii. I chyba najlepiej /najsmaczniej/zapamiętana zostanie w pełni
profesjonalna obsługa kulinarna. Czegoż tam nie było?

przymusowego, obowiązkowego a fizyczna – wręcz za
frajerstwo. Musi przynosić pomnażanie i gromadzenie
majątku, rozwój, dobrobyt, zapewnienie przyszłości
nam i naszym dzieciom. Dla chrześcijanina praca jest
powołaniem; nawet sam Bóg pracuje od pierwszej strony Biblii. Praca przynosi zarobek, który pozwala nie tylko na nasze utrzymanie, ale również na podzielenie się
z potrzebującymi. Praca nie może być jednak celem naszego życia ani stanowić o wartości człowieka. Nie powinna być też źródłem czy przyczyną troski /Nie
troszcz się o życie swoje…. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego- Mat. 6, 25-34/. W tradycji luterańskiej
praca zajmuje istotne miejsce – mamy solidnie wykonywać nasze obowiązki, dlatego że Bóg od nas tego oczekuje i dlatego, że chcemy je spełniać dobrze. Ale praca
nie może mieć tego najważniejszego miejsca w naszym
życiu należnego Bogu. To On ma być naszym celem
i pasją.
Od szaleństwa …po refleksję. I to jest najfajniejsze
w tych naszych męskich spotkaniach.
Śledźcie naszą stronę www.dziegielow.luteranie.pl
i szukajcie kolejnego zaproszenia.
Kiedy? Jak na razie to /szalona oczywiście/ tajemnica.
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Półkolonie z Biblią i językiem angielskim 20-24 lipca 2009

Tydzień Ewangelizacyjny
4-12 lipca 2009
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Obóz dla dzieci z Bieszczad 10-17 sierpnia 2009

Wycieczka konfirmantów śladami Lutra 11-15 czerwca 2009

Konfirmacja
17 maja 2009
11
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Informacje z prac Rady Parafialnej
za okres od stycznia do listopada 2009

Koniec roku to zawsze czas rozliczeń. Dotyczy
to także naszego życia zborowego. A jest co
podsumowywać...
Jesteśmy postrzegani jako sprawnie
zorganizowana i funkcjonująca społeczność. Coraz
więcej innych parafii, nie tylko z terenu naszego kraju,
chce z nami nawiązywać kontakty.
W kwietniu zorganizowaliśmy wycieczkę
na Słowację do parafii w Parnicy, znajdującej się
w przepięknej górzystej okolicy. Parafia ta, licząca
podobną ilość członków, posiada nowy, niedokończony
jeszcze dom parafialny, w którym, oprócz zasadniczych
działalności, takich jak prowadzenie przeróżnych
spotkań parafialnych, będą też znajdować się pokoje
wypoczynkowe dla gości. Jest to doskonała okazja do
wyjazdu naszych zborowników na Słowację.
W październiku 56-osobowa delegacja parafian
z Parnicy odwiedziła Dzięgielów. Członkowie rady
parafialnej planują udać się do Parnicy w celu
omówienia współpracy.
W czerwcu przyjmowaliśmy też gości
z Cierlicka na Zaolziu, którzy służyli pieśnią podczas
niedzielnego nabożeństwa. Parafia ta również jest
zainteresowana współpracą na różnych płaszczyznach.
Dowodem na to, że jesteśmy wiarygodną
społecznością parafialną było powierzenie nam
zorganizowania w czerwcu br. Ogólnopolskiego Zjazdu
Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Obrady odbyły
się w sali gimnastycznej przy szkole, zaś nabożeństwo
w naszym kościele. Po jego zakończeniu goście
zwiedzali wszystkie obiekty należące do naszej parafii,
nie mogąc wyjść z podziwu dla wielkości i postępu
prac, jakie zostały wykonane w Centrum Parafialnym
SALEM. Byli zgodni, że pieniądze z dotacji, jakie
otrzymaliśmy kilka lat temu, zostały należycie
wykorzystane. Z radością też przyjęliśmy decyzję
o tym, że również w tym roku otrzymamy dotację
w wysokości 20 tys. zł. na ocieplenie budynku
SALEM, o co gorliwie zabiegaliśmy.
W
lipcu,
w
ramach Tygodnia
Ewangelizacyjnego, użyczaliśmy zarówno kościół, jak
i Centrum Parafialnego SALEM na noclegi dla
uczestników. Również część naszych zborowników
otworzyła drzwi swoich domów. Jest to jeden
z przykładów naszego parafialnego wkładu w dzieło
misji i ewangelizacji na terenie Polski.
Pamiętamy też o wsparciu finansowym
ewangelickiego misjonarza na Ukrainie – księdza
Wiesława Łyżbickiego. Na nabożeństwie niedzielnym,
15 listopada, prowadzonym przez księdza Łyżbickiego,
złożyliśmy ofiarę, przeznaczoną w całości na jego
działania misyjne. Pamiętajmy o nim i jego rodzinie
również w naszych modlitwach.
Kontynuujemy też misję pomocy ubogim

rodzinom na Bieszczadach. Podczas wakacji
zorganizowaliśmy obóz dla dzieci w naszej szkole, zaś
w maju i listopadzie - wyjazdy do ich domów
z pomocą materialną, a także duchową (poprzez
zorganizowanie ewangelizacji w tamtejszej szkole).
Musimy być świadomi, że miarą pobożności i życia
duchowego parafii jest to, na ile zbór zajmuje się sobą,
a na ile jest otwarty na zewnątrz, gotowy do pomagania
i wspierania innych poprzez misję i diakonię.
Realizując zadania i cele wyznaczone
na bieżący rok, wykonaliśmy remont fundamentów
altany i nowy podjazd dla wózków przy tylnym wejściu
do kościoła. Dzwonnica została pokryta gontem
papowym i okuta blachą miedzianą, którą
otrzymaliśmy w darze. Wykonaliśmy też konserwację
konstrukcji stalowej (usunięcie rdzy oraz
pomalowanie). Grupa wolontariuszy z USA
przeprowadziła konserwację wejścia głównego. Niech
Pan Bóg błogosławi ich za bezinteresowność i miłość
do nas wyrażoną przez fizyczną pracę dla dobra parafii.
Niech to będzie też przykładem do naśladowania
i otwarcia się nas dla innych.
W
Centrum
Parafialnym
SALEM
dokończyliśmy wyposażanie pomieszczeń na 2. piętrze:
w sali głównej pojawiły się szafy i regał na książki
i śpiewniki, w kuchni - nowy komplet mebli
kuchennych oraz piekarnik elektryczny, zainstalowano
tu także nowe oświetlenie. W sierpniu i wrześniu
prowadzone były prace związane z ocieplaniem
budynku. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, pomimo
pomocy z BPGA, potrzebne są jeszcze środki
na uregulowanie wszystkich rachunków. Stąd prośba do
członków naszej parafii o wsparcie finansowe.
Jesteśmy świadomi, że ocieplenie budynku przyniesie
w dłuższej perspektywie oszczędności w postaci
mniejszych kosztów ogrzewania. Nowa elewacja
nadała też odpowiedni wygląd budynkowi, który jest
siedzibą naszej parafii, a w którym w ciągu tygodnia
odbywa się wiele spotkań parafialnych.
Kolejnym etapem będzie przesunięcie płotu
wzdłuż budynku w celu stworzenia miejsc
parkingowych. Mamy nadzieję, że te prace będziemy
mogli wykonać w przyszłym roku.
Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że
już nieraz Pan Bóg nas zadziwił i to, co wydawało się
nierealne i niewykonalne, stało się wykonalne
i zrealizowane. Dlatego i tym razem mamy nadzieję,
że nasze plany zostaną pobłogosławione,
a remontowane obiekty będą dobrze służyć Bożej
sprawie. Musimy jednak bezustannie pytać o Bożą
wolę względem każdej sprawy.
O wszystkich wydarzeniach informujemy na
bieżąco
na naszej
stronie
internetowej
www.dziegielow.luteranie.pl
Korneliusz Glajcar
kurator parafii
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Jubileuszowe
Święto Zborowe

Na początku września już po raz 10
przeżywaliśmy parafialną uroczystość, którą
nazywamy Świętem Zborowym. Jest to
niezwykła niedziela, którą, od rana do wieczora,
możemy spędzić razem jako parafialna
społeczność. Od 4 lat jest to również dodatkowa
okazja, aby podziękować Panu Bogu za to,
że staliśmy się samodzielną parafią.
W tym roku rozpoczęliśmy przeżywanie
święta od wysłuchania koncertu orkiestry
z Oldrzychowic z Republiki Czeskiej, która już przed
nabożeństwem rozbrzmiewała na cały Dzięgielów
pieśniami na Bożą chwałę. Podczas nabożeństwa
usłużył nam też pięknie chór z tej parafii. Kazanie
wygłosił ksiądz Waldemar Pytel ze Świdnicy. Ilość
uczestników święta rośnie z roku na rok, przez co
zadaszony taras przed kościołem jest również
wypełniony, a dzięki możliwościom technicznym
siedzący tam zebrani mogli widzieć i słyszeć
wszystko, co działo się w sali głównej.
Około 400-osobowa społeczność mogła też
wspólnie na świeżym powietrzu zjeść obiad i małe
co nieco.
Popołudniowy program rozpoczął się od
dwóch równoległych tematów: historię „Leśnych
Kościołów” omówił i zaprezentował ks. Emil
Gajdacz, zaś „Cuda Jezusa z ewangelii św. Marka”
przedstawił ks. Adam Podżorski ze Skoczowa. Drugą
część popołudniowego programu wypełniły
parafialne chóry wsparte chórem z Oldrzychowic
oraz nasza parafialna grupa teatralna. Loteria
fantowa dostarczyła zwłaszcza dzieciom wiele
radości i emocji. Święto zakończył turniej piłki
nożnej i siatkowej organizowany w ogrodzie
Centrum Parafialnego SALEM i u państwa
Rakowskich. Pomimo późnej już pory (ok. 20:00)
ilość uczestników i kibiców wynosiła blisko 100
osób.
Dziękujemy Panu Bogu za kolejne święto,
które przy superpogodzie i nieskrywanej na twarzach
radości, przyniosło wiele satysfakcji i wdzięczności
Bogu za kolejny rok łaski i błogosławieństwa, jakie
okazuje naszej parafii.

Korneliusz Glajcar
(Zdjęcia ze Święta Zborowego na ostatniej stronie)
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KĄCIK DLA DZIECI

Opracowanie: ks. Emil Gajdacz i diakon Helena Gajdacz

OBJAŚNIENIA DO KONKURSU ADWENTOWEGO
Zadanie nr 1
Do podanego diagramu należy wpisać poziomo 34 wyrazy o poniższych znaczeniach. Litery w pogrubionych
kratkach odczytywane tak, jak zaznaczono strzałkami w diagramie, utworzą hasło - werset biblijny z końcowych
rozdziałów Ewangelii św. Mateusza, które należy przesłać, jako rozwiązanie tego zadania.
Zadanie nr 2
Podać dokładne miejsce biblijne (rozdział i wiersz) tego wersetu - hasła.
Zadanie nr 3
Obok diagramu znajdują się cztery rysunki – symbole czterech różnych rodzajów przyjścia Pana Jezusa do ludzi.
Należy podać numer pieśni adwentowej ze Śpiewnika Kościelnego, której druga zwrotka mówi o tym "czworakim"
przyjściu Zbawiciela.
Pomiędzy uczestników konkursu, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosowane zostaną nagrody.
Rozwiązania konkursu przesyłać należy do dnia 31 grudnia br. pod adresem Parafii. Można je też przekazać
po nabożeństwach lub (dzieci) nauczającym na lekcjach religii albo Szkółce Niedzielnej w Dzięgielowie, podając,
dokładny adres (imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość) oraz wiek. Rozwiązania przesłane na wycinkach
z kwartalnika nie będą brały udziału w losowaniu.
Znaczenie wyrazów:
1. narząd wzroku, 2. wierzchnie okrycie stopy z podeszwą, buty, 3. obszar państwa, ojczyzna, 4. apostoł wybrany
na miejsce Judasza (Dz.Ap.1,26), 5. król zwierząt, 6. tyle jest ksiąg Mojżeszowych, 7. nietutejszy człowiek (wspak)
8. fotel dla króla, 9. miasto w Azji Mniejszej, w którym ap. Paweł pożegnał się ze starszyzną - zboru efeskiego
(Dz.Ap.20), 10. np. drogowy, zapytania, pisarski..., 11. płaskie naczynie stołowe, 12. część drzewa, 13. spód studni,
14. dar na ołtarzu, 15. powitała Dzieciątko w świątyni (Łuk. 2), 16. wirnik np. samolotu, helikoptera, 17. nie tylko
w studni, 18. wielkie, przejmujące zimno, 19. okaleczenie (l.mn.), 20. podstawa np. pod posąg, postument,
21. podstawowy mebel, 22. drugi dźwięk gamy C-dur, 23. podróż statku, 24. produkuje mąkę, 25. leją się łzy,
26. jeden i pół, 27. upadła w Syloe, w Jerozolimie (Łuk. 13), 28. odbicie fali dźwiękowej, odgłos, 29. czysty
dochód, 30. "stop!" woźnicy do konia, 31. to, co zrobione, postępek, 32. duża kromka, 33. pora roku, 34. pytanie o
liczbę.
14
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Początek
radosnej
wieści
„Wtedy Maria zaczęła mówić: Wysławiam
Pana z głębi duszy, a Bóg, mój Zbawiciel,
przepełnia radością mego ducha, bo spojrzał
życzliwie na moją pokorę. Odtąd szczęśliwą
zwać mnie będą wszyscy ludzie, gdyż
wielkie rzeczy uczynił ze mną
Wszechmocny, święte jest imię jego.” /Łk
1,46 – 49/

Porządki

Właśnie dzisiaj w 1-szą niedzielę adwentową, kiedy na kawę
zaproszona jest ciocia Marta, mama źle się czuje – jest
przeziębiona, ma katar. Cała trójka dzieci postanowiła wyręczyć
nieco mamę i przynajmniej nakryć do stołu. W tym czasie mama
może jeszcze trochę odpocząć.
Krysia i Karina zabrały się gorliwie do pracy. Z kuchni
dochodził do nich jakiś szelest.
- To pewno Władek – powiedziała Krysia. – Idź prędko do
kuchni. On na pewno zapycha się cynamonowymi ciasteczkami,
które upiekłyśmy kilka dni temu. Wczoraj też zjadł ich sporo.
- Ja tylko układam ciastka na talerzu – bronił się brat. – Ja
zjadam tylko te połamane.
Dziewczynki pomogły mu w tej pracy i wnet talerze
ze smacznymi ciastkami znalazły się na stole.
Gdy z sypialni rodziców zaczęły dochodzić odgłosy,
świadczące o tym, że poobiednia drzemka już się zakończyła, stół
był pięknie nakryty i ozdobiony złotymi gwiazdkami. Za każdym
nakryciem stała też adwentowa, czerwona świeca, przymocowana
do świeżej, zielonej gałązki z jodły. Stół wyglądał bardzo ładnie
i bardzo świątecznie – adwentowo.
- Ale przedpokój! – zawołała nagle Krysia – jak tam wygląda.
Przecież ciocia tam najpierw wejdzie. Taki bałagan. Co ona o nas
pomyśli?
Karina zmiotła szybko ze stolika okruszyny i resztki papieru.
Władek i Krysia sprzątali wszystko, co nie powinno znajdować się
na stoliku i krzesłach. W kilka minut także przedpokój był
nienagannie posprzątany. Na stoliku stał nawet wazon z gałązkami
choiny, na której znajdowały się szyszki.
- To wszystko dzieci zrobiły same? – dziwiła, się pół godziny
później ciocia, gdy dowiedziała się o przeziębieniu mamy.
– Nadzwyczajne, naprawdę nadzwyczajne! Jesteście wspaniałe!
Później, gdy wszyscy byli znów w przedpokoju, ciocia , przed
wyjściem, poprosiła o szczotkę do ubrania.
- Oczywiście – powiedziała mama, energicznie otwierając
szufladę w stoliku pod lustrem.
I wtedy… z szuflady wypadły
najdziwniejsze rzeczy: piłki, misie,
domowe pantofle, rękawiczki,
szaliki, skarpety, skakanka, kawałki
złotego papieru – słowem wszystko,
co
jeszcze
przed
chwilą
porozrzucane było po przedpokoju.
Teraz wyglądało to oczywiście
daleko gorzej niż przedtem.
- Wydaje mi się, że taka metoda
sprzątania nie jest doskonała – stwierdził ojciec.
- Ja jednak myślę, że nie każdy zadałby sobie tyle trudu
i poświęcił tyle czasu na sprzątanie, by godnie przyjąć starą ciocię
– śmiała się ciocia, żegnając się serdecznie z dziećmi.

Szatan zniszczył wszystko, co stworzył
Pan Bóg, i co było dobre. Ludzie zaczęli
słuchać szatana i przestali być posłuszni
Bogu. A to sprawiło, że zaczęli się
wzajemnie nienawidzić. Dlatego na ziemi
tyle nieszczęścia i smutku!
Ale Pan Bóg nie chciał, aby tak było, by
tak pozostało. Postanowił zmienić ten stan
rzeczy.
Jak chciał to zrobić? Czy to w ogóle było
możliwe?
To długa, ale jakże piękna historia.
Najpiękniejsza ze wszystkich istniejących,
bo to historia o JEZUSIE.
Ewangelista Łukasz opowiada nam, jak
Bóg posłał do Nazaretu anioła. Nazaret jest
małym miasteczkiem, leżącym w pięknej
krainie, która nosi nazwę Galilea. Tam do
młodej kobiety Marii przyszedł anioł.
Powiedział jej, że urodzi syna, że da mu
imię JEZUS, to znaczy ten, który przyjdzie
z pomocą. Czyli – Wybawca, Wybawiciel.
Czyli – ktoś, kto ratuje, a więc naprawi to,
co szatan zniszczył.
Maria najpierw przeraziła się tą wieścią,
później jednak była szczęśliwa. Chciała
podzielić się z kimś tą radosną nowiną.
Pobiegła do swej kuzynki Elżbiety,
mieszkającej w górach. Tam pełna radości
śpiewała….
Na początku przeczytaliście mały
fragment tej pieśni.
- Nie jestem ważnym, jakimś
A jak wygląda Twoje sprzątanie – przygotowanie serca
wyjątkowym człowiekiem – chce
powiedzieć Maria - ale Bóg wybrał właśnie na przyjście Kogoś o wiele ważniejszego, na przyjście Króla
mnie
i
obdarował
szczególnym Adwentu, Jezusa Chrystusa? Jak?
błogosławieństwem. Za to Mu dziękuję,
przepełniona wielką radością.
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Ewangelizacja
Reformacyjna
w Czarnem

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
DZIĘGIELOWA
„Opadają liście, czas snuje się mgliście,
świetliście, anieliście, liście, liście, liście…”
W jesienne wieczory czas płynie wolniej, więc można
więcej uwagi poświęcić lekturze. Zatem czy wiecie
,że ?... według stanu na 30.09.09r. Dzięgielów liczy
1365 mieszkańców – w tym 1110 dorosłych i 225
dzieci, młodzieży do lat 18.
Kolejne informacje będą dowodem działań zarządu
i członków SMDz. II kadencji. Na szczególną uwagę
zasługuje zorganizowanie wakacyjnego spotkania
dzieci polskich z czeskimi na byłej granicy w Lesznej
Górnej przy współudziale Country Zapravodaj AHOJ
z Trzyńca. Celem spotkania było zagospodarowanie
wolnego czasu, bliższe poznanie sąsiadów, udział
w grach i zabawach. Wiele emocji wniosło tłumaczenie
wyrazów - maminka, tatinek, koczka, krecek, kralik
– to żaden problem, ale pohlednice, prazdniny, kapesnik
– to już gorsza sprawa. Było wesoło, kolorowo,
ciekawie i…słodko! (łakocie i napoje polsko – czeskie
cieszyły się jednakowym uznaniem).
Zarówno
organizatorzy jak i dzieci chętnie spotkają się
w przyszłym roku.

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle – Czarnem
w dniach: 28 – 31 października (środa-sobota) 2009r
zorganizowała po raz kolejny tradycyjną już
EWANGELIZACJĘ REFORMACYJNĄ. Codziennie
przez cztery wieczory o godz.. 17-tej spotykali się
parafianie na rozważaniu Słowa Bożego oraz słuchaniu
i śpiewaniu pieśni.
Na drugi dzień, czyli na czwartek zaproszenie
otrzymał nasz Proboszcz ks. Marek Londzin wraz
z zespołem Grupa Piątkowa.
Hasłem tego popołudnia była treść z Ew. Łukasza 15,
11-25: „Kto wyznaje grzechy dostępuje odpuszczenia”.
Naszym zadaniem było poprowadzenie całego
spotkania. Podział ról był w miarę oczywisty. Księdzu
Markowi przypadło podzielenie się przemyśleniami
na temat wskazanego tekstu zaś zespołowi „Grupa
Piątkowa”- zadanie by ubogacić ewangelizację
pieśniami. Mimo, że na zewnątrz pogoda była
niesprzyjająca mogliśmy rozpogodzić ducha słuchaczy
nie tylko śpiewając pieśni ale też mówiąc o swoich
przeżyciach z Bogiem, o naszym nawróceniu
i odpuszczeniu grzechów, czytając psalmy czy wiersze.
Była to już nasza czwarta wizyta w Parafii Wisła
–Czarne na tej październikowej ewangelizacji; można
więc rzec, że wrośliśmy w jej tradycję.
Jak zwykle zostaliśmy bardzo sympatycznie przyjęci
przez parafian i pastorostwo Glajcarów. Smacznie Przejażdżka na taaaakim rowerze!
wspominamy wypieki i superaromatyczną herbatkę
z miejscowych ziół, przy których to spędziliśmy Kolejnym poważnym przedsięwzięciem była impreza
na rozmowach jeszcze długie chwile.
„Jesień w Dzięgielowie 2009”. Wzorem roku
ubiegłego ogłoszono konkurs fotograficzny – tym
Gospodarzom dziękujemy za zaproszenie a Bogu razem pod hasłem „Przyroda na granicy”
wyrażamy naszą wdzięczność za kolejną możliwość i przygotowano wystawę - „Ziemia Cieszyńska
społeczności z innymi wierzącymi i cieszymy się, w obiektywie Karola Alojzy” – w 30 rocznicę śmierci
że mogliśmy usłużyć pieśnią, Słowem Bożym, znanego mieszkańca Dzięgielowa. Należy podkreślić,
zachęcić i pobudzić innych do osobistej relacji że 12.09.br. wystawy pokonkursowe obejrzało około stu
z Jezusem.
osób, co bardzo ucieszyło organizatorów, ponieważ
Zbyszek Krzemień potwierdza to zasadność działań stowarzyszenia.
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związane z ziołolecznictwem.
26 września br. na sali gimnastycznej w naszej szkole
podstawowej odbył się Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa
z udziałem drużyn: KS Jastrzębie Borynia 1, KS
Jastrzębie Borynia 2, MOSIR Mysłowice i SM
Dzięgielów. W końcowej klasyfikacji nasi zawodnicy
uplasowali się na II miejscu. Dziękujemy i gratulujemy!
Drużyny biorące udział w turnieju

Jednak najwięcej uwagi należy poświęcić organizacji,
przebiegowi zawodów w kolarstwie górskim - II Mini
Bike Maraton dla amatorów i zawodowców. Prestiż
imprezy sportowej podnieśli zawodnicy z czołówki
krajowego MTB czy z grupy DHL – Author. Wielu
sportowców z uznaniem wyrażało się o ciekawej,
dobrze oznaczonej i zabezpieczonej choć niełatwej
trasie, o możliwości skorzystania z pryszniców (w SP),
o smacznym posiłku po maratonie i atrakcyjnych
nagrodach (dzięki hojności sponsorów). Imprezą
towarzyszącą był wyścig kolarski dzieci w trzech
kategoriach wiekowych, który również wywołał wiele
emocji u najmłodszych i kibiców.

Należy też wspomnieć, że pod patronatem SMDz.
odbywają się treningi dzieci i młodzieży w wieku 10 –
16 lat w piłkę siatkową - w każdą środę i piątek
o godzinie 15:30 na sali gimnastycznej szkoły
podstawowej. Zapraszamy zainteresowanych.
Zachęcamy również mieszkańców do udziału
w spotkaniach członków Stowarzyszenia Miłośników
Dzięgielowa w pierwszą środę każdego miesiąca,
w świetlicy szkoły podstawowej.

Zmagania najmłodszych – nie było łatwo!
Wieczorem przy ognisku, którego płomienie sięgały
kilkudziesięciu metrów, wysłuchano koncertu country
zespołu z Czech. W atmosferze serdeczności,
zadowolenia toczyły się rozmowy przy pysznych
daniach gilowych, grochówce i ciastach. Kolejny raz
dzięgielowianie mogli przyjemnie i z pożytkiem
spędzić wolny czas.

„ Wieczór szybciej nastaje, słońce też znika wcześniej
We wszystkich powyższych imprezach niż latem.
uczestniczyli
przedstawiciele
władz gminy Lecz nowe – czy nie daje chwili spokoju – skorzystaj
i społeczności lokalnej. W przygotowaniu „Jesieni zatem”
T. Karasiewicz
w Dzięgielowie 2009” wzięło udział około 70
wolontariuszy. Impreza została dofinansowana przez
Urząd Gminy w Goleszowie oraz fundację „Działaj
Zofia Fober
Lokalnie”. O przedstawionych wydarzeniach można
sekretarz SMDz.
przeczytać, obejrzeć zdjęcia na stronie internetowej
www.dziegielow.org.pl
Aktualnie realizowany jest projekt „Prosto
z Dzięgielowa…” w ramach „Działaj lokalnie”.
Obejmuje zajęcia komputerowe dla dorosłych, które
odbywają się w pracowni szkoły podstawowej,
warsztaty dekupażu – techniki ozdabiania różnych
przedmiotów uczą dorosłych dzieci, kolejne warsztaty –
„Od lipy do miodu” są realizowane na zajęciach
szkolnych, zaś punktem kulminacyjnym w realizacji
projektu było zasadzenie lipy przy ulicy
Zamkowej.W projekcie znalazły się również tematy
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Zła tradycja

- tworzy z parą KWAS PRUSKI
Dioksyny
- najbardziej toksyczne związki chemiczne, ich toksyczność
jest 500 razy większa od Kurary i strychniny oraz 10000 razy
większa od cyjanku potasu. Uszkadza organizm powoli koło
10-20lat ale za to nieodwracalnie powodując złośliwe
nowotwory.
Pamiętajmy, że wszystko to co spalimy od razu wdychamy,
spada to na nasze domy, łąki, pola i ogrody.
Dlaczego ten dym z naszych pieców jest taki szkodliwy?
Śmieci spalane w domowych piecach spalane są w niższych
temperaturach niż w spalarniach oraz nasze kominy nie maja
żadnych filtrów.
Stężenie dioksyn emitowanych z kominów może wynosić
100 nanogramów /m3 a dopuszczalna norma to 0,1
nanograma /m3.
Wiem że w szkołach ten problem jest poruszany. Dzieci są
bardzo wrażliwe na problem ekologii. Często wręczają nam
ekologiczne ulotki. Stosujmy się do nich. Słuchajmy tego co
mówią nasze dzieci. Dbajmy o ich zdrowie w każdy możliwy
sposób, często ten najprostszy.
Organizowane są różne akcje ekologiczne np. przez
Stowarzyszenie Arka z Bielska-Białej. W naszym
goleszowskim „Storczyku” od dawna wisi plakat o nie
paleniu śmieci. Ilu z państwa go widziało, ilu zastosowało się
do jego przesłania? Chciałabym aby plakat ten wisiał
w każdej piwnicy nad każdym piecem – może to odniosłoby
skutek.
„Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię…” ;
„… i czyńcie sobie ziemie poddaną" - niewiele fragmentów
z Biblii potraktowaliśmy tak dosłownie jak ten: uczyniliśmy
sobie ziemie poddaną i robimy wszystko aby doprowadzić do
jej zagłady.
Proszę, zanim wrzucisz plastik do pieca pomyśl o swoim
dziecku, wnuku czy o jakimkolwiek dziecku to w nich
ta trucizna uderza najbardziej.

„Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał
ziemię”. Ps. 115
Bardzo lubię jesień. Spadające liście z drzew, jesienne owoce
i przywoływany z dzieciństwa zapach jesiennych ognisk po
wykopkach a szczególnie tzw. „pieczoków” robionych przez
moją babcię.
Moje dzieci niestety znają już inny zapach jesieni i zimy.
Często spacerując obserwujemy dziwny dym wydobywający
się z naszych kominów i ognisk. O jego zapachu lepiej nie
mówić!
Nasze piece często traktowane są jak spalarnie śmieci. Wiem,
zdaję sobie sprawę że opał jest co raz droższy a śmieci coraz
więcej. Wrzucone do pieca nie dość że dają nam ciepło to
jeszcze mamy więcej miejsca w piwnicy. Wiem, że nasi
ojcowie i dziadkowie też wszystko palili!
Jednak nasi dziadkowie palili głównie papier i kartony
ponieważ nie było opakowań z tworzyw sztucznych. Butelki
były szklane a nie plastikowe. Nie było też wtedy astmy,
alergii. Dopiero teraz jest tak duży wzrost zachorowań
na choroby nowotworowe.
Według badań średnie gospodarstwo domowe trzy osobowe
produkuje około 750kg odpadów rocznie, z czego 60 – 70%
to odpady z tworzyw sztucznych.
Według badań przeprowadzonych przez holenderskich
naukowców Polska jest na I miejscu pod względem skażenia
emisją szkodliwych dioksyn.
Podczas spalenia 1 kg odpadów z PCV(„pety” plastikowe,
opakowania foliowe) wytwarzamy aż 288 litrów
chlorowodoru, który tworzy kwas solny!
Każdego roku tylko w Polsce wg raportu Unii Europejskiej
z powodu złego stany powietrza umiera 28 tysięcy osób.
To więcej niż ginie na naszych drogach.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że to co szybkim ruchem
wkładamy do pieca podstępnie nas zabija. Otwieramy okna,
aby mieć świeże powietrze a tak naprawdę wpuszczamy
truciznę która powoli niszczy nasz organizm a szczególnie
organizm naszych dzieci.
Wszyscy mówią o zmianie klimatu. Wspominamy że kiedyś:
„to były dobre zimy”, „teraz ta pogoda to szaleje”, „nie było
u nas takich wiatrów i powodzi” itp… Nie zdajemy sobie
sprawy że tak naprawdę przyczyna jest prosta to my jesteśmy
winni, nikt inny. Nie obarczajmy winą przyrody, nie mówmy
że ci mądrale naukowcy panikują, spójrzmy na choroby teraz
jakie są a jakie były kiedyś i weźmy ta winę na siebie,
spróbujmy coś zmienić bo bez tego może być tylko gorzej.
Wiemy czym jest plastik, ale nie wszyscy wiedzą co z niego
powstaje podczas wrzucenia do pieca:
Tlenek węgla
- powoduje niedotlenienie tkanek
Tlenek azotu
- obniża odporność na wszelkie infekcje
- działa drażniąco na oczy i układ oddechowy
- powoduje choroby alergiczne oraz nowotworowe
Dwutlenek siarki
- działa toksycznie na drogi oddechowe
- uszkadza narządy krwiotwórcze – szpik kostny i śledzionę
Chlorowodór
- tworzy z parą wodna KWAS SOLNY
Cyjanowodór

Katarzyna Plinta

Przedruk za "Naszą Gazetką" Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
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Kącik kulinarny
Makówki*

Porcja na dużą rodzinę, która lubi przyjmować gości
3 l mleka wlać do dużego garnka, jak będzie ciepłe dodać
½ kostki masła i ok. 10-15 łyżek cukru (makówki muszą
być słodkie!) > zagotować.
Wsypać ok. 80 dkg zmielonego maku > gotować ok. 5-10
min., co jakiś czas mieszając.
Na koniec małymi porcjami dodawać bakalie (pokrojone
orzechy włoskie i laskowe, rodzynki, nerkowce) i chałkę,

pokrojoną na małe kawałki – cały czas mieszać.
Makówki przełożyć do naczyń, z których bezpośrednio będzie się je podawać. Można posypać je kokosem.
Ostudzić. Podawać zimne.

* Na Górnym Śląsku przygotowuje się je tylko na Święta Bożego Narodzenia i wtedy też najlepiej smakują.
Bożena Giemza

Hasło roku 2010:

„Niechaj się nie trwoży serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”

Ew. Jana 14:1

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. „młodzież” - nr 40 8113 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.
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