Wybrane imprezy ~ Vybrané akce
Data
Datum

Czas
Čas

Impreza
Akce

2. 9. (neděle)

17.00

Centrální bohoslužby mládeže

16. 9.(niedziela)

10.00

Dzień Ewangelicki (Bystrzyca). Na Niwach
nabożeństwo przesunięte na godz. 8.00!

22.9. (sobota)

8.30

Konference „jINá žena“ (Třinec, kino Kosmos). Více na
zeny.sceav.cz

27.9. (czwartek)

18.00

Spotkanie prezbiterstwa

28.9. (pátek)

15.00

Začátek konfirmační výuky

30.9. (niedziela)

9.00

Nabożeństwo z przedstawieniem konfirmantów

6. 10. (sobota)

18.00

Koncert Harmonic Brass

7. 10. (niedziela)

10.00

Nabożeństwo żniwowe + 80. rocznica poświęcenia
kościoła

13.10. (sobota)

17.00

Začátek Biblického školení pracovníků 2012/13

26.-28.10.

Konference rodin (Rožnov p/R) Více na kr.sceav.cz

Program regularnych nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań – patrz Porządek Nabożeństw
albo ogłoszenia w gablotce lub podczas nabożeństw i spotkań.

Szkółka niedzielna ~ Nedělní besídka
Zdjęcia z imprez szkółki, informacje o spotkaniach i programach patrz

http://szkolkaniwy.webnode.cz - polecamy!
Bez ohledu na jazyk bohoslužeb se také vždy koná i česká nedělní besídka –
srdečně zveme!

Godziny urzędowe ~ Úřední hodiny
Poniedziałek – 14.00-17.00
Wtorek, czwartek, piątek – 9.00-12.00
Rozmowy duszpasterskie, chrzty, śluby, pogrzeby i inne funkcje można zgłaszać także
telefonicznie lub e-mailem.

Gazetka parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Czeskim Cieszynie.
Občasník Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, e-mail: niwy@seznam.cz.
Bankovní spojení: 109872523/0300 ČSOB. Vyšlo 2. 9. 2012.
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Patrząc wstecz...
...na kończące się właśnie wakacje trzeba stwierdzić, że było ono bogate
w wrażenia, przeżycia i doświadczenia. Następujące kartki przypomną nam wiele z
błogosławieństw, które mogliśmy jako parafia przyjąć od Boga. Cieszę się, że
wśród wszystkich tych podróży, zabaw, sportu i wypoczynku stale na nowo w
centrum stał Bóg sam. I jemu należy się też wszelka chwała!
Dziękuję Bogu za to, że dotykał się wielu naszych serc, że padły decyzje dotyczące
świadomego naśladowaniu Jezusa. Wielu z nas przeżyło chwile zachęty i nowej
inspiracji do życia wiary. Wierzę, że tak samo będzie także podczas następujących
dni i miesięcy, da-li Pan. Wierzę, że o ile będziemy liczyć się z Nim na codzień, On
uczyć nas będzie wielu nowym rzeczom
i poprowadzi nas swoimi drogami.

„Jsem snad Bůh, jen když jsem

Tylko chodzi o to, aby Bóg zawsze dla
blízko? Praví Hospodin.
nas pozostał Bogiem a my – ludźmi. To
Nejsem snad Bůh i daleko?”
znaczy: Bóg zawsze nim jest, bez
Jeremiáš 23,23
względu na to, co o Nim myślimy my.
Czy wydaje nam się realny, czy odległy,
czy bliski, czy też daleki (w myśl słów
proroka Jeremiasza, które tworzą hasło biblijne na wrzesień). Błogosławiony
człowiek, który o tym nie zapomni w życiu, nie robi boga
z siebie albo nie szuka innych, ten, kto liczy się z Jego
majestatem a zarazem cierpliwie oczekuje Jego
błogosławieństwa. Bo nasza ignoracja Boga nie czyni
mniejszym Jego, lecz nas samych.
Życząc uczniom i studentom udanego startu w nowy rok
szkolny, życzmy sobie wszyscy nawzajem świadomości tego, że
On sam zostaje Bogiem wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy.
I warto się z nim liczyć – czy już w szkole, w pracy, czy w domu.
Błogosławionych lekcji życia życzy wszystkim
Martin Piętak, pastor

Z życia zboru ~ Ze života sboru
Wycieczki zborowe
Po kilkuletniej przerwie w tym roku zostały wznowione wycieczki
krajoznawcze organizowane przez chętnych ludzi z naszego kościoła. Pierwsza
uskuteczniła się 6. 7. b. r., gdy o godz 8.00 wyruszyły z placu kościelnego 3
samochody z 14 uczestnikami w kierunku Lipnika i Helfštýna. O godz. 9.00
dołączył do nas przewodnik, który przez półtorej godziny oprowadzał nas po
ciekawych miejscach Lipnika nad Beczwą: stara dzwonnica na rynku, stary
żydowski cmentarz, synagoga, mury obronne oraz zamek. W parku zamkowym
pod tzw. „małpim drzewem” nasz pastor podzielił się z nami Słowem Bożym oraz
wzniesiono kilka modlitw. Po spożyciu smacznego obiadu wyruszyliśmy na zamek
Helfštýn, gdzie odbywają się warsztaty kowali, których wyroby zdobią ogrody
zamku i miasto Lipnik. Podziękowania za organizację tej wycieczki należą się br.
Rudkowi Heczce oraz jego żonie. Bóg zapłać za ofiarność!
Zaś 25. 8. b. r. sprzed bramy kościelnej ruszył
autokar z 42 uczestnikami w kierunku Bielska-Białej,
góry Żar i Cisownicy. Przewodnik z Polski opowiadał
nam po drodze o ciekawostkach miast, przez które
przejeżdżaliśmy. W Bielsku-Białej zwiedziliśmy Studio
Filmów Rysunkowych dla dzieci, które jeszcze i my
dorośli pamiętamy. Następnie dotarliśmy pod górę Żar,
która znajduje się w paśmie gór Beskidu Małego na
wysokości 761 m n. p. m. Na wierzchołku góry znajduje
się elektrownia szczytowo-pompowa. W górę
wyjechaliśmy kolejką a z powrotem kto miał zdrowe
nogi, szedł na piechotę a starszyzna znów kolejką. Na
stokach góry znajduje się małe lotnisko, gdzie startują i lądują szybowce. Jaka to
była przyjemność oglądać je pod chmurami! A w dole pod górą – trzy jeziora
(Żywieckie, Międzybrodzkie i Czarnieckie), na których można pojeździć kajakami,
rowerami wodnymi oraz żaglówkami. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
jeszcze w Cisownicy, odwiedzając kościół ewangelicki, o którym opowiadał nam
miejscowy proboszcz ks. M. Twardzik. Następnie na piechotę udaliśmy się do Izby
Regionalnej p. Brzezinów, gdzie był dla nas przygotowany ciepły posiłek. Dla dzieci
nadszedł czas zabawy na świeżym powietrzu i zielonej łące.
Wszystkim, którzy podjęli się zorganizowania tej wycieczki serdecznie
dziękujemy słowem Bóg zapłać – Tomku, Danusiu, Janeczko. Zapraszamy
wszystkich chętnych zborowników do wzięcia udziału w takich wycieczkach! Przez
to lepiej poznajemy siebie nawzajem a także ciekawe miejsca w bliskiej okolicy.
Za uczestników wycieczek Maria Cymorek

połączone z pytaniami i dyskusją nad Słowem Bożym. Tematem przewodnim
naszego pobytu była analiza Listu Św. Pawła do Filipian, gdzie poruszane były
takie sprawy jak pokora, jednomyślność czy życie zgodne z ewangelią. Oprócz
strawy duchowej mieliśmy też wyśmienite obiady z kuchni mazurskiej.
W ciągu całego tygodnia świeciło słońce, więc czas wolny spędzaliśmy na
grze w siatkówkę, piłkę nożną, opalaniu lub pływaniu kajakami po dwu
wspaniałych jeziorach, Gielądzkim i Lampackim,
połączonych wąskim kanałem. Wieczorami słuchaliśmy
wykładów znanych ewangelistów i śpiewaliśmy pieśni, po
czym zasiadaliśmy razem na świeżym mazurskim
powietrzu, rozmawiając przy kolacji i opędzając się od
wszędobylskich komarów. Na parafii oprócz nas mieszkała
też młodzież z Polski, z którą wspólnie zorganizowaliśmy koncert chórów
w pobliskim zabytkowym kościele ewangelickim.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wspaniały pobyt przeżyty w Duchu Świętym.
Za młodzież Krzysztof Różański

Religie i konfirmacja ~ Náboženství a konfirmace
Zapraszamy do zgłaszania dzieci do lekcji religii i to w następujących
przedszkolach: Dukelská, Akátová (PL), Sibica (PL) a mamy nadzieję, że będzie to
możliwe także przy ul. Hrabinskiej i Moskiewskiej. Ze szkół to polskie szkoły
w Ropicy, Sibicy i Cz. Cieszynie oraz w gimnazjum polskim.
Zapraszamy także do zgłaszania dzieci do nauki konfirmacyjnej (patrz samodzielna
ulotka). Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 28.9. o godz. 15.00.

Sprawy budowlane ~ Stavební záležitosti
Schody i wjazd bezbarierowy od strony „Tatry”, zepsuty zegar, regulacja
ogrzewania na Niwach, reparatury na wieży – to wybór najważniejszych bieżących
projektów remontowych koło kościoła. Pomimo ograniczonych środków
finansowych praca posuwa się naprzód zwłaszcza dzięki ofiarnym brygadnikom.
W przebiegu września zostanie też zrealizowana wymana okien w kaplicy
w Ropicy, i to dzięki wielkiej ofiarności Ropiczan oraz wsparciu finansowemu
gminy.
W imieniu prezbiterstwa bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnym
organizatorom, pomocnikom, dawcom i sponsorom. Niech Pan błogosławi każdy
dar czasu, wysiłku czy środków!

Dzieci: Wielkie Igrzyska 2012
Podczas tegorocznych wakacji, zanim odbyły się Igrzyska Olimpijskie
w Londynie, w niedalekiej Tyrze miały miejsce Wielkie Igrzyska 2012. Tym
wszystkim, którzy nie słyszeli o tej imprezie zdradzimy, że pod taką nazwą
w dniach 15. - 21. 8. br. odbył się obóz szkółki niedzielnej naszej parafii.
W tym roku na obozie było 48 uczestników –
dzieci z naszej parafii, dzieci z religii ewangelickich
czeskocieszyńskich podstawówek oraz ich koledzy
i koleżanki. Pomocnikami byli uczestnicy obozów
z minionych lat oraz ciocie ze szkółki niedzielnej.
Dzieci były podzielone do dwóch grup: V.I.P.-owców –
to starsza grupa dzieci, oraz MŁODSZĄ SZKÓŁKĘ.
Każda z tych grup miała osobny dopołudniowy
program. Program dla młodszej grupy, cykl lekcji
z życia proroka Eliasza, przygotowała Ula Marek.
Natomiast V.I.P.-owcy mieli na poszczególne dni
zaproszonych gości. W poniedziałek z prelekcją o misji
w Nepalu przybyła Natalka Fójcik, która spędziła tam
ponad rok wśród ludności, której z grupą wolontariuszy z całego świata nie tylko
zwiastowała Pana Jezusa, ale także pomagała w pracy na polu, organizowała
obozy dla dzieci oraz pomogła przy stworzeniu miejscowej biblioteki. We wtorek
mieliśmy wirtualnych gości, czyli wysłuchaliśmy świadectwa Bethany Hamilton,
Briana ‘Heada’ Welcha i innych. W środę odbyła się wspólna wycieczka na
Jaworowy a dla dzielnych sportowców aż na Ostry. Dzień był pod chmurką, na
Jaworowym mocno wiało, więc po powrocie wszystkim bardzo smakował obiad,
jak zresztą wszystkie posiłki z naszej olimpijskiej kuchni. Wieczorem przyjechał do
nas brat Stasiek Kujawa i Tomek Halama, którzy dzielili się z nami świadectwem.
W czwartek ze słowem przyjechał Tomek Michnik a w piątek gościł u nas brat
Zbyszek Kaleta, współprowadzący dorostu w Oldrzychowicach. Ostatniego dnia
przyjechali do nas klauni z CME w Dzięgielowie. Po południu odbywały się
współzawodnictwa, gry i zabawy. Wieczorem gościliśmy w studiu olimpijskim
TYRSAT, gdzie przebieg dnia dla nas relacjonowali redaktorzy Żaneta King-Kong
(alias Asia) i Czesław Malinowski (alias Henio).
Podczas spotkań omawialiśmy życie sportowca i chrześcijanina. 1Kor. 9,24-27
to tekst przewodni naszego obozu: „Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli“. Dla
nas tą nagrodą jest życie wieczne a Pan Jezus jest naszym trenerem. Oby nasz
bieg życia okazał się zwycięzskim!
Dziękujemy wszystkim ochotnikom i sponsorom, którzy umożliwili przeżyć
nam ten wspaniały czas!
Za pracowników szkółki Danka Gaura

Dorost: Zázrivá 2012
W tym roku pobyt dorostu odbył się na Słowacji a konkretniej
w miejscowości Zázrivá, która znajduje się w paśmie górskim Malá Fatra. Częścią
naszej wycieczki był program sportowy. Zaraz po przyjeździe wybraliśmy się na
przechadzkę po Jánošíkových dierach. Następnego dnia wyjechaliśmy kolejką
linową na Chleb a dalej kontynuowaliśmy na Veľký i Malý
Kriváň. W środę w ramach wypoczynku udaliśmy się nad
rzeczkę płynącą przez Zázrivą a kilka osób udało się także
do centrum wioski. Największa wspólna wyprawa odbyła
się w czwartek. Właśnie tego dnia wybraliśmy się na Malý
Rozsutec. Na szczycie można było podziwiać widoki i
pograć w gry karciane (np. Fasolki). W piątek były dwie propozycje co do
spędzenia czasu. Można było zagrać różne gry przy chacie (np. Na rozkaz króla)
lub wyjść na Veľký Rozsutec.
Fajnym urozmaiceniem były scenki i inne punkty
programu „kulturalnego”. Jednak głównym celem naszego
wyjazdu było spędzenie czasu w społeczeństwie z Panem
Bogiem. Codziennie dowiadywaliśmy się więcej o naszym Ojcu.
I chociaż czasami na pierwszy rzut oka temat dnia mógł się
wydawać niezrozumiały (np. 3AO7), to zawsze jednak przekaz
był jasny (co można zobaczyć czytając powyższy skrót dogóry
nogami?). Każdego wieczoru temat był przekazywany przez różne osoby. Dzięki
temu mogliśmy usłyszeć także niesamowite świadectwa Dušana Valka i Danuty
Pokornej. Ale nie tylko wieczorem studiowaliśmy razem Słowo Boże. Każdego
ranka w mniejszych grupkach dzieliliśmy się refleksjami na temat wieczornych
spotkań oraz omawialiśmy wersety z Psalmów. Te momenty były nie mniej
wyjątkowe. Myślę, że wspólnie spędzone chwile na długo pozostaną w naszej
pamięci.
Za Dorost Joanna Gaura

Młodzież: Sorkwity 2012
„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.” Fil. 1, 21
W dniach od 22 do 28 lipca młodzież razem
z naszym pastorem wyjechała na obóz letni w Sorkwitach.
Po długiej nocnej podróży dotarliśmy w malownicze
okolice mazurskiej wsi, założonej jeszcze w 14. wieku
przez Krzyżaków, a następnie zakwaterowaliśmy się
w chatkach w miejscowej ewangelickiej parafii.
Każdego dnia przed śniadaniem część osób wybierała się na poranne
bieganie. Po śniadaniu był czas na wspólne czytanie i interpretację Biblii,

