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Hasło roku 2008: [Jezus mówi:] „Ja żyję i wy żyć będziecie.” Ew. Jana 14,19b
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Jubileusz 85-lecia Diakonatu EBEN-EZER – str. 6

Drogie Siostry i Bracia! Kochani Parafianie!

Życzymy sobie i Wam, obyśmy w ferworze świątecznych spotkań rodzinnych, rozmów, kolędowania,
posiłków i wypoczynku znaleźli czas, by zbliżyć się do Pana Jezusa, by chcieć Go lepiej poznać,
by zastanowić się, kim jest i po co narodził się w tę noc betlejemską. Niech odkryte na nowo znaczenie
tych świąt zrodzi w nas radość, pokój i miłość, byśmy razem z prorokiem mogli wyznać: „Bardzo się
będę radować z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga” (Izajasz 61 ,1 0). Cieszmy się
szczerze z naszego Boga, który przyszedł do każdego i chce być w każdym. Wówczas z odwagą, wiarą
i nadzieją wejdziemy w Nowy 2009 rok.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku z Chrystusem
życzą: Rada Parafialna, Siostry Diakonise i ks. Marek Londzin z rodziną
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Pamiątka założenia parafii i Święto Zborowe – 7 września 2008

Niedzielny poranek 7 września przywitał nas tak jak w ubiegłym roku piękną,
słoneczną pogodą, o którą zapewne wielu się modliło. Przyjemnie bowiem w takiej
aurze móc świętować trzecią pamiątkę założenia i poświęcenia kościoła EBEN-
EZER w Dzięgielowie oraz dziewiąte już Święto Zborowe. Całodzienne spotkanie
mieszkańców i sympatyków tego święta rozpoczęło się nabożeństwem, które
poprowadził nasz proboszcz, ks. Marek Londzin. Przywitał on zebranych
i zaproszonych gości m.in. ks. radcę Edwina Pecha z Karpacza. Nabożeństwo
uświetnione zostało występem Orkiestry Misyjnej z Wisły oraz zespołu „Wang”
z Karpacza. Kazanie wygłosił ks. radca Edwin Pech.

Po nabożeństwie, w trakcie półtoragodzinnej przerwy, można było posilić się
wyśmienitym bigosem „siostrzanym”, wykwintnymi ciastami, smacznymi goframi,
kiełbaskami z grilla i napojami. Jak widać, dla każdego coś smacznego! Nie
zabrakło też atrakcji dla najmłodszych: dmuchany zamek do skakania cieszył się jak
zwykle dużą popularnością. Odwiedziły nas klauny z CME z ciekawym programem,
a jeszcze później młodzież dzięgielowska prowadziła rożne atrakcyjne zajęcia dla
wszystkich dzieci. Żadne dziecko chyba nie mogło się nudzić, a rodzice martwić
o swoje pociechy. Ciekawym przerywnikiem były krótkie seminaria, w których
można było wziąć udział w trakcie przerwy obiadowej . Większość wybrała prezenta-
cję zdjęć z życia parafii i diakonatu komentowaną przez kuratora parafii
Korneliusza Glajcara, a inni uczestniczyli w bardzo cennym wykładzie biblijnym
ks. Tima Hinrichsa pt. „Biblijne obowiązki w rodzinie”.

W popołudniowej części, w naszym kościele odbył się przegląd twórczości
miejscowych chórów i zaproszonych gości. Wystąpił chór „Supersenior” z EDO
„Emaus”, chórek „Junior”, „Grupa Piątkowa”, Parafialny Chór Mieszany, chór
„Siostrzany” oraz soliści: Paweł Glajcar, Estera Sztwiertnia wraz z Darkiem Zioło
i jego synem, Piotr i Przemek Krzemień, a całość prowadził Darek Kawulok.
Z wielką przyjemnością zebrani wysłuchali koncertu zespołu „Wang” z Karpacza.
A kilka anegdot, opowiedzianych przez siostrę przełożoną Lidię, stworzyło
swobodny i radosny nastrój . To nie koniec niedzielnych atrakcji. Dużym
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której można było wylosować wiele
cennych, ale i śmiesznych fantów. Tegoroczne święto zakończyło się meczem piłki
nożnej rozegranym pomiędzy dwoma drużynami młodzieżowymi, a na drugim
boisku aż cztery drużyny rozegrały mecze w piłkę siatkową. Niestety nie udało się
wygrać drużynie naszego proboszcza, ale może za rok? Do późnych godzin
wieczornych grali i kibicowali nasi parafianie, spędzając tę niedzielę jak w rodzinie,
zborowej rodzinie jaką powinna być każda ewangelicka parafia.

Święto Zborowe to doskonały pomysł na spędzenie czasu w gronie rodziny,
znajomych i parafian, wielbiąc naszego Ojca pieśnią, uczestnicząc w nabożeństwie.
„Wszak nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.. .”
Dzięgielowscy zborownicy dziękują organizatorom za wysiłek włożony
w przygotowanie święta.

Już dziś zapraszamy na jubileuszowe, dziesiąte Święto Zborowe w przyszłym
roku, jak Pan Bóg pozwoli, mając nadzieję, że pogoda również nam dopisze.

Grażyna Cimała
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W zeszłym roku dostałem życzenia, które
rozpoczynały się od takiego przykładu: „W zimowy
dzień pewien mężczyzna spacerował ulicą i zauważył
rozsypane ziarenka pszenicy na ziemi. Okazało się, że
stado wróbli miało przy nich swoją ucztę. Mężczyzna
zrobił krok w kierunku ptaków, które nagle stały się
niespokojne. Kolejny krok sprawił, że ich niepokój
wzrósł. Kiedy podszedł bardzo blisko, nagle odleciały.
Przez chwilę człowiek ten stał, zastanawiając się nad
tym, co się wydarzyło. „Dlaczego te wróble na mój
widok rozproszyły się w locie? Przecież nie miałem
zamiaru ich skrzywdzić.” Potem zdał sobie sprawę
z tego, że był dla nich zbyt duży. Inne jeszcze pytanie
przyszło mu do głowy: „Jak mógłbym spacerować
pomiędzy tymi ptakami? Tylko wówczas, gdybym mógł
stać się wróblem – pomyślał”.

W tym opowiadaniu znajdujemy cudowną
analogię do Świąt Bożego Narodzenia. W Starym
Testamencie Bóg objawiał się ludziom na różne
sposoby. Bóg zdał sobie kiedyś sprawę, że człowiek bał
się Jego wielkości, świętości, potęgi i majestatu. Minęło

więc wiele wieków do czasu, gdy Anioł Pański ukazał
się na polach betlejemskich pasterzom i ogłosił: „Dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”
(Ew. Łukasza 2,11 ).

Bóg stał się człowiekiem, abyśmy nie obawiali
się zbliżyć do Niego. Święty, potężny, wielki Bóg stał
się jednym z nas. Przyjął ciało człowieka, stał się
bezbronnym dzieckiem, aby być bliżej Ciebie, być
w Tobie i oddać swoje życie za Ciebie. Już nie musisz
uciekać od Boga. Już nie musisz się ukrywać przed
Nim! Możesz żyć dla Niego! Możesz mieć wielkiego
i potężnego, świętego Boga w Jezusie Chrystusie
w sobie i dla siebie. On przyszedł do nas, aby
zamieszkać w sercu każdego z nas i dać nam życie
wieczne! On zbliżył się do Ciebie i do mnie. Jego Imię
brzmi Immanuel – Bóg z nami. Otwórzmy swoje serca
dla Niego. Niech w nas zamieszka dziś, jutro, w każ-
dym dniu Nowego Roku 2009.
Boże Narodzenie to Jezus Chrystus – Bóg z Nami!
Amen.

ks. Marek Londzin

Święto Żniw – 5 października 2008

„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą
mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami”

Ew. Mateusza 1,23
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W sobotę 22 listopada 2008 roku w kościele EBEN-
EZER w Dzięgielowie odbyło się czwarte już w tym roku
śniadanie dla kobiet. W spotkaniu uczestniczyła duża
grupa kobiet nie tylko z naszej parafii, ale, co nas bardzo
cieszy, i spoza niej . Śniadanie rozpoczął nasz ksiądz
proboszcz. Poprowadził wspólną modlitwę i odczytał
tekst biblijny przeznaczony na bieżący dzień.

Po pieśni i modlitwie każda z nas mogła skosztować
pyszności przygotowanych przez uczestniczki. Tym
razem były to bagietki z różnymi pastami, wędlinami
i smakołykami. Jak zawsze stoły pełne były także
domowych wypieków. Każda z nas znalazła
przeznaczony dla niej wiersz biblijny oraz „Książeczkę
pomocy”, której treść pomoże znaleźć pocieszenie
w różnych życiowych sytuacjach.

Po śniadaniu, uczcie dla ciała, przyszedł czas na ucztę dla
duszy. Mogłyśmy wysłuchać poruszającego świadectwa
Iwony Biędzio, o tym, że chodzenie do kościoła
i czytanie Biblii nie wystarcza do tego, aby być
zbawionym. Musimy narodzić się na nowo i w pełni
zaufać naszemu Panu.

Kolejnym punktem spotkania był wykład Reni Hinrichs.
Dotyczył trudnej sztuki chwalenia Pana Boga
w problemach, które niesie ze sobą życie. Z łatwością
chwalimy i wysławiamy Pana, gdy jesteśmy szczęśliwe
i wszystko idzie po naszej myśli. A co dzieje się z nami,
gdy nasze problemy przysłaniają wszystko inne? Czy nie
mamy pretensj i do Pana Boga? To właśnie w kłopotach
i trudnościach powinniśmy szukać Pana i jedynego
Pocieszyciela. Aby nasza dusza znalazła ukojenie i pokój ,
powinnyśmy właśnie w tych doświadczeniach
wychwalać i wielbić Go. Wiemy, że Ojciec o nas troszczy
się w każdej sytuacji. Gdy spotyka nas nieszczęście, gdy
przytłacza nas trud dnia codziennego, brak czasu -
powinniśmy się wyciszyć i zawołać do naszego Pana czy
to w modlitwie, czy też poprzez śpiew. Czasami
słuchanie starych, znanych już pieśni pozwala odnaleźć
spokój i wszystko nabiera innego wymiaru. Gdy zaufamy
Panu, to nawet olbrzymia góra problemów, nawet tych
najgorszych, nie wyda się już taka straszna.

Po wykładzie nasz śniadaniowy zespół muzyczny
poprowadził nas we wspólnym śpiewie, w którym
mogłyśmy uwielbiać Pana. Spotkanie zakończyły
modlitwy przy stołach.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nam dane
zebrać się jeszcze nie raz.

Joanna Kryska

Śniadanie dla kobiet
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Spotkanie dla mężczyzn

Nie jakieś tam garnitury, krawaty, „ą” i „ę”. Nie chrup-
ki z mleczkiem czy szmatki-gadki przy herbatce. To było
prawdziwe spotkanie prawdziwych mężczyzn. Wyzwa-
nie, sprawdzenie swoich możliwości (czy nawet ich gra-
nic), walka ze strachem, grawitacją, przeciążeniami,
szybkością. Test refleksu i zwinności. Każdy miał możli-
wość wykazania się poczuciem równowagi, siłą, odwa-
gą. Niektórzy poczuli się jak Tarzan wisząc kilka metrów
nad ziemią, przemieszczając się z szybkością prawie
30 km/godz. pomiędzy olbrzymimi drzewami czy też bu-
jając się na linach (niestety nie na lianach). Można też
było poszaleć na czterech kółkach po bezdrożach, dziu-
rach i kałużach sprawdzając swoje możliwości okiełzna-
nia quadów. Niektóre maszyny nie wytrzymały
spotkania z nami .. .

Wszyscy faceci sprawiali wrażenie bardzo poważnych
(albo nie?), jak „nieustraszeni” albo inni „ryzykanci”.
Ktoś nawet próbował przymocować kamerę do kasku .. .

Po takim wysiłku trzeba było „rzucić coś na ruszt”. Po
krótkiej walce każdy miał na swojej szpadzie nadziany
przynajmniej jeden kawał kiełbasy, który szybko i spraw-
nie przy ognisku zamienił się na ciepły posiłek. A kiedy
ktoś wziął gitarę do ręki i poruszyliśmy nasze struny gło-
sowe, to w wiślańskie doliny poszedł taki śpiew, że oko-
liczna buczyna i smreki popłakały się ze wzruszenia.

Ale prawdziwi mężczyźni mają nie tylko mięśnie, ale też
i umysł. O jego rozwój zadbał Paweł Gumpert. A o czym
też rozmawiają, kiedy są bez swoich kobiet? O intere-
sach lub kobietach! Wybraliśmy kobiety. Oczywiście
nie będziemy ujawniać szczegółów, ale doszliśmy do kil-
ku wniosków. Np. że kobieta i mężczyzna pochodzą
z dwóch różnych galaktyk.. . Dokonaliśmy odkrycia, że
kobiety lubią być komplementowane, przytulane, doce-
niane, wysłuchiwane, sprawia im satysfakcję sympatycz-
ny sms, ale też pomoc w pracach domowych. No i na
pewno uwielbiają być kochane (trzeba je o tym zapew-
niać kilka razy w tygodniu) i otrzymywać prezenty, ale
to każdy prawdziwy mężczyzna wie doskonale.

Oczywiście wszystko było zabezpieczone i przeprowa-
dzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Nie było
trzeba wzywać straży ani pogotowia, więc można podsu-
mować, że impreza się udała. Było tak super, że nawet
nie zauważyliśmy, kiedy zrobiło się ciemno.

Tak w skrócie wyglądało trzecie spotkanie dla mężczyzn
zorganizowane przez naszą parafię w Wiśle na Pasiekach
w ostatnią niedzielę października.

Zbyszek Krzemień
(jeden spośród 40-tu wspaniałych)
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Jubileusz 85-lecia Diakonatu EBEN-EZER w Dzięgielowie

W tym roku przypadła 85. rocznica powołania na terenie
Dzięgielowa Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego EBEN-
EZER. Uroczystości odbyły się w dniach 19 - 21 września
br. Jubileusz rozpoczął się od przyjazdu na zjazd
kilkudziesięciu byłych uczestniczek Roku Służby dla Pana.
Na program złożył się piątkowy wyjazd do Ligotki
Kameralnej w Czechach, gdzie założyciel diakonatu
ks. senior Karol Kulisz rozpoczął swoją służbę
ewangelizacyjno-diakonijną. Sobotę wypełniły: wykład
biblijny, wspólny śpiew, wspomnienia, świadectwa,
nabożeństwo spowiednio-komunijne i wieczorny koncert.
Podsumowaniem obchodów było niedzielne nabożeństwo.
Uczestniczyli w nim: biskup Kościoła Janusz Jagucki,
biskup diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler, biskup senior
Zdzisław Tranda (ref.). Obecni byli liczni duchowni, goście
z zagranicy, przedstawiciele samorządu i miejscowi
parafianie. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. bp Jan
Szarek. Podczas tego nabożeństwa swój jubileusz 25-lecia
służby obchodziła siostra Wanda Wieczorek. Popołudnie
niedzielnego spotkania wypełniły pozdrowienia i życzenia
od gości z kraju i zagranicy. Historię diakonatu
w prezentacji multimedialnej przedstawił ks. Emil Gajdacz,
były duszpasterz diakonatu. Uroczystości zakończyły się
koncertem w wykonaniu chrześcijańskiej orkiestry
smyczkowej z Czech oraz wspólnym grillem sióstr
diakonis, gości i pracowników Ewangelickiego Domu
Opieki „Emaus”. Niech Bóg błogosławi społeczność
siostrzaną i jej służbę w Kościele!

ks. Marek Londzin



We wszelkich sprawach duszpasterskich (rozmowa duszpasterska, zgłoszenie pogrzebu, ślubu, chrztu, wspominania itd.)
prosimy zgłaszać się osobiście lub dzwonić do
proboszcza parafii ks. Marka Londzina - tel. 033 8529 064 lub 602 424 511
lub
ks. Emila Gajdacza dostępnego w Ewangelickim Domu Seniora „Emaus II” lub pod tel. 033 8529 712 w. 400.

Adres parafii:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
ul. Słoneczna 30, 43-445 Dzięgielów, tel. 033 8529 064

E-mail: dziegielow@luteranie.pl
Strona internetowa: www.luteranie.pl/dziegielow

Bankowe konta parafialne:
1. „ogólnoparafialne” (składki, ofiary, inne) - nr 67 8113 0007 2001 0005 8391 0001
2. „charytatywne” - nr 13 8113 0007 2001 0005 8391 0003
3. młodzieży „powołani” - nr 40 8113 0007 2001 0005 8391 0002
W Banku Spółdzielczym dokonujemy wpłat bez dodatkowych opłat.

Za wszelkie ofiary dziękujemy słowami: „Bóg zapłać”.

WNaszym Zborze
Kwartalnik wydaje: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie, ul. Słoneczna 30, 43-445 Dzięgielów, tel. 033 8529 064.
Redaktor naczelny: ks. Marek Londzin, e-mail: dziegielow@luteranie.pl
Skład: KrzysztofRakowski
Zdjęcia: ks. Emil i Helena Gajdaczowie, Grażyna Cimała, Danuta Wojnar, KrzysztofRakowski.

Dwa dni zjazdu, dwa kościoły, trzynaście chórów
i ośmiu dyrygentów. Łącznie blisko ponad cztery
godziny wypełnione muzyką i śpiewem na chwałę
Bogu. Każde spotkanie z Jesiennego Zjazdu
Chórów miało niepowtarzalny charakter i nastrój .

Pierwsze, które odbyło się w kościele Eben-Ezer
w Dzięgielowie, obfitowało w pieśni nastrojowe,
które oprócz melodii mają bogatą treść; przy
których można się modlić i rozmyślać o Panu.
Drugie, w skoczowskim kościele św. Trójcy,
zachwycało różnorodnością i ekspresją wykony-
wanych utworów.
W Dzięgielowie wystąpiło sześć chórów. Słońce,
bijące dzwony i modlitwa ks. Marka Londzina,
proboszcza dzięgielowskiej parafii rozpoczęły
ucztę słowa i muzyki. Uczestniczyły w niej chóry
z: Puńcowa, Cieszyna, Dzięgielowa, Bażanowic
i Goleszowa. Wszystkie utwory, które zabrzmiały
w sobotę, pochodziły z bogatego dorobku
ks. Pawła Sikory. Nieprzypadkowo bowiem zjazd
połączono z obchodami 125. rocznicy urodzin
tego wybitnego autora słów pieśni religijnej .
Sylwetkę i twórczość ks. Sikory przybliżył jego
syn, Tadeusz Sikora. Wspomnieniu o ojcu
towarzyszyła wystawa zdjęć i śpiewników. Warto
przypomnieć, że ks. Sikora współtworzył siedem
wydań „Harfy Syjońskiej”, napisał podręcznik dla

dzieci pt. „Historie biblijne” jako autor słów
współpracował m.in. z Janem Gawlasem i Janem
Sztwiertnią. Tłumaczył także pieśni z języka
niemieckiego, czeskiego i rosyjskiego.

Niedzielną odsłonę zjazdu otworzył najmłodszy
chór parafii skoczowskiej : chór mieszany
z Dębowca. Po nim wystąpił chór z Międzyrzecza,
Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Skoczowa,
chór z Kowali-Wieszcząt oraz chóry „Gloria” ze
Skoczowa. Kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski,
całość zaś - zarówno w Dzięgielowie, jak
i w Skoczowie - prowadził ks. Alfred Staniek,
przewodniczący Diecezjalnej Komisj i Chórów
i Orkiestr. I choć obie części Jesiennego Zjazdu
różniły się, połączyły je wspólne pieśni,
wykonane przez wszystkie chóry. Chyba na długo
zostaną w pamięci słowa: „My dziedzicami
Słowa”, hymnu polskich ewangelików autorstwa
ks. Pawła Sikory.

I może prorocze okażą się słowa ks. Stańka, który
zażartował, że kolejne zjazdy wypełnią tylko
wspólne pieśni. Bo jak wiadomo — w jedności
potęga.

Ilona Kubala

(Zdjęcie na ostatniej stronie. )

Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej
Dzięgielów i Skoczów, 18-19 października 2008



Jubileusz 85-lecia Diakonatu EBEN-EZER w Dzięgielowie – 21 września 2008

Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej – Dzięgielów, 18 października 2008




