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Moja noga trzymała się mocno jego śladu; 
jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem.

Księga Joba 23,11

CZAS 
WAKACJI
Wypoczynek, 
wczasy, podróże.
Nie zapomnij 
w tym czasie o Bogu.
On nigdy 
nie zapomina o tobie.
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Od redakcji
„Jak żyję tego jeszcze nie 

było” - to znane powiedzenie 
w pełni oddaje sytuację, w ja-
kiej znalazło się życie parafii 
w ostatnich miesiącach. Dzię-
ki możliwościom technicznym 
udało się aktywność religijną przenieść do in-
ternetu. Nabożeństwa dzięki zaangażowaniu 
pana Marka Kubali nagrywane były z wszyst-
kich naszych kościołów i kaplic. W ten sposób 
symbolicznie parafianie mogli być tam, gdzie 
zwykle zasiadali w czasie nabożeństw. Księża 
i członkowie Rady Parafialnej dostarczali do 
prenumeratorów „Zwiastuny”, dowiadując się 
o sytuacji w poszczególnych rodzinach. Kan-
celaria działała w początkowym okresie tele-
fonicznie i mailowo, a w ramach rozluźnienia 
obostrzeń wróciła do normalnego funkcjo-
nowania. Pierwsze nabożeństwa z udziałem 
wiernych rozpoczęliśmy w święta Zesłania Du-
cha Świętego 31 maja. Od tego czasu nabożeń-
stwa odbywają się regularnie z zachowaniem 
wszystkich procedur związanych z bezpieczeń-
stwem. I to będzie najważniejsze i być może 
najtrudniejsze zadanie dla wszystkich - wyjść 
z internetu i przejść do „realu”, czyli na nowo 
chcieć przeżywać społeczność wiary w ławie 
kościelnej, a nie w fotelu.

Przed nami okres wakacyjnych urlopów. 
Również inny niż zwykle. Nie będzie półkolo-
nii dla dzieci. Natomiast odbędą się pamiątki 
poświęceń kościołów i kaplic oraz nabożeń-
stwo w „Leśnym Kościele” na zboczu Wysokie-
go, o czym informujemy w planie nabożeństw.

Oddajemy w wasze ręce kolejny numer in-
formatora. Znajdą państwo w nim ciekawy ar-
tykuł dotyczący zagadnień wiary i nauki Ko-
ścioła, wspomnienie o Matce Ewie, założycielce 
domów opieki w Miechowicach, o ptakach, 
ktore nas denerwują. Nie ma relacji z działal-
ności grup parafialnych, ponieważ w tym cza-
sie takowa działalnośc była zawieszona.

Mam nadzieję, że i tym razem różnorodność  
tematów sprawi, że każdy czytelnik znajdzie 
coś interesującego dla siebie, a kolejny numer 
informatora spotka się z życzliwym przyjęciem.

Życzymy przyjemnej lektury.

ks. Andrzej Krzykowski

Słowa nie są konieczne
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Spotkanie ze Słowem Bożym
A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jed-
nym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwał-
townego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić inny-
mi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie 
Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod 
niebem; gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył 
się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, 
i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilej-
czykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny 

język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychod-
nie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych 
językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili 
jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. Na 
to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy 
i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też po-
słuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia 
godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie się w ostatecz-
ne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi 
i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; nawet i na 
sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą. I uczynię 
cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się 
w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, 
kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.          Dzieje Apostolskie 2,1-21

Mamy dziś pierwsze Święto Zesłania Ducha 
Świętego. Myśli nasze biegną w stronę Jerozoli-
my, gdzie w ten właśnie dzień, w pięćdziesiąty 
dzień po zmartwychwstaniu naszego Pana rodzi 
się Kościół, który jest dziełem Ducha Świętego. 
Pamiątka tego wydarzenia ma dla nas w roku 
2020 wyjątkowy wymiar. Oto po wielu tygo-
dniach, dokładnie od 8 marca, po raz pierwszy 
jesteśmy w kościele na niedzielnym nabożeń-
stwie. Możemy znowu, choć jeszcze nie w peł-
nym wymiarze, tworzyć społeczność wierzących 
w Domu Bożym. Można zatem powiedzieć, że 
dla nas dziś Zielone Święta to nowe otwarcie 
w historii naszego kościoła i naszej Parafii. Tak 
bardzo dziś potrzebujemy Ducha Świętego, 
Jego ożywczego działania dla budowania spo-
łeczności wierzących. Potrzebujemy Bożego Du-

cha, Jego obecności w naszym życiu, potrzebne 
jest nam także to, abyśmy byli Nim wypełnie-
ni. O tym też będzie dzisiejsze kazanie.

Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy wypo-
wiedział znamienne słowa: „Lepiej dla was, 
żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocie-
szyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę 
poślę Go do was. A On, gdy przyjdzie przekona 
świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie” 
(Jan 16,7.8). Z tej wypowiedzi naszego Pana wy-
nika, że Duch Święty jest nam potrzebny. Jezus 
wskazuje nam, że ten Duch jest ukoronowa-
niem Jego dzieła na ziemi, jest udostępnieniem 
niewyczerpalnej miłości Bożej ludziom wszyst-
kich epok dziejowych. Bez Ducha Świętego nie 
możemy w pełni korzystać z tych wszystkich 
darów, jakie nam wyjednał nasz Zbawiciel. Ten 

Napełnieni Duchem Świętym
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Duch dany jest nam po to, aby umocnić naszą 
wiarę. Nie ma wiary w Jezusa Chrystusa bez 
Ducha Świętego. To, co o Jezusie wiemy, czego-
śmy się o Nim nauczyli, to jeszcze nie oznacza, 
że faktycznie w Niego wierzymy. Bez Ducha 
Świętego nasza wiara, nasza pobożność byłaby 
anemiczna i słaba. Bylibyśmy podobni do tych 
zebranych w jednej izbie uczniów Chrystuso-
wych, którzy boją się wyjść na zewnątrz, którym 
brak odwagi do tego, aby zaświadczyć słowem 
i życiem swoim o Chrystusie. Tego świadectwa 
zaś świat potrzebuje także i dzisiaj. Dlatego też 
i dziś tego Ducha potrzebujemy, abyśmy i my, 
tak jak apostołowie przed dwoma tysiącami 
lat byli świadkami Chrystusa w tym świecie, 
byśmy za Apostołem Pawłem zawsze i w każ-
dej sytuacji mogli powiedzieć: „Nie wstydzę się 
ewangelii Chrystusowej” (Rzym. 1,16). Duch 
Święty chce nam dodać odwagi do głoszenia 
Ewangelii, a przede wszystkim do tego, abyśmy 
tą Ewangelią żyli każdego dnia swojego życia. 
Czego nie potrafimy zdziałać o własnych siłach, 
to wszystko spełnimy za sprawą Ducha Świę-
tego. Widać tę prawdę wyraźnie na przykładzie 
Apostoła Piotra. Ten człowiek bał się przyznać, 
że jest uczniem Chrystusa jednej kobiecie na 
dziedzińcu pałacu arcykapłana, a dziś napeł-
niony Duchem Świętym staje przed tysiąca-
mi ludzi i mówi: „Niechże tedy wie cały dom 
Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, 
tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście” (Dz. 
2,36). Apostoł nigdy nie zdobyłby się na takie 
słowa bez Ducha Świętego.

„Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świę-
tym” – słyszymy w dzisiejszym tekście. Dzięki 
temu zdarzeniu pierwotne chrześcijaństwo było 
pełne życia, dynamiki, entuzjazmu. 

My dzisiaj na powrót wracamy do Kościo-
ła, do którego przez prawie trzy miesiące nie 
mogliśmy przyjść. Byliśmy w tym czasie razem 
poprzez Internet, telewizję i inne środki komu-
nikacji. Statystyki pokazują, że było nas razem 
wokół Słowa Bożego około 700 osób, czasem 
bywało więcej. Najczęściej jedno internetowe 
wejście wiązało się z dwoma, trzema osobami, 
które oglądały transmisję. Wielu ludzi każde-
go dnia o 20.00 modli się o ustanie pande-
mii. Ten trudny czas, jaki jest za nami, można 
odebrać pozytywnie. Wiele czasu niedzielnego 
i także w tygodniu spędzaliśmy wokół Słowa 

Bożego, na wspólnej modlitwie. Teraz dla nas, 
ewangelików zaczyna się czas nowy. Można 
powiedzieć, że tegoroczne Zielone Święta to po-
czątek nowego czasu także dla naszej parafial-
nej społeczności. Ten nowy czas, jaki zaczyna-
my, ma być powrotem do realnej społeczności 
wierzących, której nikt i nic nie zastąpi. Mamy 
z entuzjazmem, z radością wiary być w spo-
łeczności wierzących, którą jest Kościół. Mamy 
w nim być razem wokół Bożego Słowa, mamy 
być tutaj razem w modlitwie. Duch Święty pro-
wadzi wierzących do społeczności. Dlatego też 
o tego Ducha winniśmy Boga prosić. Nasz Pan 
w Ewangelii Łukasza mówi o tym wprost i jed-
noznacznie: „Ojciec niebieski da Ducha Święte-
go tym, którzy Go o niego proszą” (11,13). 

Ktoś zapyta: Jak, w jaki sposób winniśmy 
prosić naszego Niebieskiego Ojca o Ducha 
Świętego?

Mamy prosić w modlitwie, jednakże nie wy-
starczy prosić o tego Ducha raz w roku przy okazji 
Zielonych Świąt. My mamy o Ducha Bożego pro-
sić każdego dnia. Codziennie potrzebujemy Go, 
aby nas wzmacniał i utwierdzał w tym przekona-
niu, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, że Jezus Chry-
stus jest naszym Panem, by prowadził nas do ży-
cia w społeczności wierzących, w kościele, który 
jest Jego największym dziełem. Bóg nie odmó-
wi i da nam Swojego Ducha, gdy Go o to prosić 
będziemy. Jezus mówi: „Jeśli więc wy, którzy je-
steście źli, umiecie dobre rzeczy dawać dzieciom 
swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha 
Świętego tym, którzy go proszą” (Łk. 11,13). 

Tylko przez Ducha Świętego nasza wiara 
będzie żywa i silna tak, że będzie ona mogła 
stać się świadectwem dla innych. Prośmy więc 
o Ducha Świętego, aby sprawił, byśmy sta-
li się naśladowcami Pana i Zbawiciela, byśmy 
w wierze w Niego do koń-
ca wytrwali, byśmy też byli 
w społeczności wierzących, 
w kościele. O, Duchu Święty, 
Boże przyjdź i daj nam to, o co 
Cię prosimy. Amen.

ks. Władysław Wantulok

Kazanie wygłoszone w kościele w Jaworzu 
31.05.2020 na pierwszym nabożeństwie po okre-
sie zamknięcia kościołów z powodu pandemii.
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Przed nami czas wakacji, czas urlopów. Rok 
szkolny dobiegł do końca, przychodzi czas let-
niego wypoczynku. Mamy jednak wyjątkowy 
czas i za nami, i przed nami. To jest okres zwią-
zany z pandemią, który wpływa także na na-
sze życie parafialne, wprowadzając w to życie 
najróżniejsze ograniczenia. Zdaję sobie spra-
wę, że te ograniczenia są czasem uciążliwe, ale 
w poczuciu odpowiedzialności te ograniczenia 
wprowadzamy. 

Jest dla mnie wielką radością i dziękuję 
Panu Bogu za to, że możemy gromadzić się 
w kościele na nabożeństwie. Jednakże z by-
ciem w kościele są związane pewne zasady, 
które powinniśmy przestrzegać:

• dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła, 
• zajmowanie miejsc w ławkach z zachowa-

niem dystansu społecznego,
• w kościele, ponieważ jest to pomieszczenie 

zamknięte, powinniśmy być w maseczkach,
• wchodząc i wychodząc z kościoła zacho-

wujemy dystans społeczny,
• przed kościołem, wokół kościoła, na cmen-

tarzu nie musimy zakładać maseczki, jeśli za-
chowujemy dystans społeczny. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do Sa-
kramentu Komunii Świętej dezynfekujemy 
ręce. Do Sakramentu przystępujemy w ma-
seczkach, które ściągamy w momencie przyj-
mowania darów Świętej Wieczerzy. W czasie 
Komunii opłatek przyjmujemy na ręce, wino 
otrzymujemy w małych kielichach. Komunia 
będzie udzielana na stojąco przed ołtarzem. Do 
Komunii  przystępujemy pojedynczo zachowu-
jąc dystans społeczny (2 metry). Zdaję sobie 
sprawę z tego, że jest to trochę skomplikowane, 
że nigdy w ten sposób do sakramenty Świętej 
Wieczerzy nie przystępowaliśmy, ale musimy 
się do tego przyzwyczaić. Nie umiem powie-
dzieć i nikt nie umie powiedzieć, kiedy powró-
cimy do formy udzielania Komunii Świętej, 
do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Niemniej 
jednak serdecznie zapraszam do Sakramentu - 
„wszystko jest gotowe, skosztujcie jak dobry 
jest Pan”. Nie jest najważniejsza forma Sakra-
mentu, ale to, co Sakrament nam daje.

Planujemy nabożeństwo w  Leśnym Ko-

ściele na Polanie na zboczach Wysokiego 
w sobotę 15 sierpnia. W Leśnym Kościele je-
steśmy w stanie zachować dystans społeczny. 
To nabożeństwo jest też na świeżym powie-
trzu. W tym roku, wyjątkowo, w czasie tego 
nabożeństwa nie będzie sakramentu Komunii 
Świętej.

Do odwołania Sakrament Chrztu Święte-
go będzie udzielany tylko po nabożeństwie. 
Miejscem udzielania dzieciom Sakramentu 
Chrztu Świętego jest niedzielne nabożeństwo. 
Jednakże na czas zagrożenia pandemią, na czas 
jej trwania ten Sakrament będzie udzielany 
po nabożeństwie. Po ustaniu czasu pandemii 
Chrzest Święty zajmie należne Mu miejsce 
w nabożeństwie.

Półkolonie i Kolacja dla Kobiet
Niestety, w tym roku nie przeprowadzimy 

półkolonii dla dzieci. Nie jesteśmy w stanie 
stworzyć dla dzieci takich warunków, które 
byłyby zgodne z zasadami, które wprowadzili 
Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

Kolacja dla Kobiet, która od kilku lat 
organizowana jest w Papuga Park Hotel 
w Bielsku-Białej przed Pamiątką Poświęcenia 
w Jaworzu, także się nie odbędzie. W kolacji 
każdego roku uczestniczyło około 100 osób. 
Tak duża ilość osób w jednym pomieszczeniu, 
przy wspólnym posiłku,  może nieść poten-
cjalne zagrożenie zakażeniem (o czym możemy 
się przekonać z doniesień prasowych o zaka-
żeniach, które mają miejsce np. na weselach).

Te wszystkie ograniczenia są podyktowane 
zagrożeniem epidemiologicznym. Możemy oczy-
wiście mieć swoje zdanie na ich temat, niemniej 
jednak trzeba je stosować w poczuciu odpowie-
dzialności za siebie i za innych. Wydarzenia, 
gdzie dochodziło do zarażenia, jak to mogliśmy 
słyszeć w ostatnim czasie, powinny nas wszyst-
kich pobudzić do odpowiedzialności. To między 
innymi oznacza, że osoby, które są chore, które 
się źle czują, powinny pozostać w domu w po-
czuciu odpowiedzialności za siebie i innych.

Chciałbym życzyć Wam na czas wakacji 
wiele Bożego błogosławieństwa, a przede 
wszystkim tego, by łaskawy Bóg prowadził 
Was w zdrowiu i siłach każdego dnia. 

Ks. W.Wantulok 

Czas ograniczeń
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W trosce o Dom Boży
Troska o Dom Boży to także troska o na-

szych wiernych – o Was, drogie Siostry i Bra-
cia. Wydarzenia ostatnich miesięcy postawiły 
nas wszystkich w szczególnych okolicznościach 
kierowania swoim życiem i swoim przeżywa-
niem wiary. I mimo wielu nałożonych na nas 
ograniczeń, zakazów i nakazów, nadal mieli-
śmy łączność ze swoją parafią i swoim kościo-
łem. Może nawet wielu z nas miało więcej 
czasu, niż w przeszłości -  na chwile skupienia 
i zadumy, by wdzięcznym sercem spojrzeć ku 
górze i ożywić w sobie garść refleksji z własnej 
drogi życia i drogi swej wiary.

W jednej z myśli napisano:
„Kto nie wie, skąd przychodzi i komu 

siebie zawdzięcza, ten nie odkryje też, do-
kąd powinien iść”. Czyż życie nie jest dla 
nas darem? A wszystko co pośród niego do-
świadczamy i otrzymujemy, nie jest łaską 
i błogosławieństwem ?

Tomasz Kempis w jednej z myśli powia-
da: „ Łaska Boża, udzielona jest zawsze temu, 
kto umie być za nią wdzięczny. Bądź przeto 
wdzięczny za dar najmniejszy, a staniesz się 
godny otrzymać większy.”

Myślę, że może czas pandemii uczy nas in-
nego spojrzenia na świat, na przemijanie, na te 
wartości w życiu człowieka, które krok po kro-
ku zbliżają nas do Pana. Uzupełnieniem tej re-
fleksji niech będą słowa poezji, gdzie  w wier-
szu pt. „Wyznanie” Stanisław Paleczny pisze:

O dobry Boże i Ojcze mój,
Do Ciebie serce i myśl ma się wznosi,
Choć nieraz nęka mnie życia krzyż srogi,
To jednak mój duch zawsze cześć Twą głosi,
Boś Ty o Panie światłem pośród nocy
I kto Cię wzywa – nie szczędzisz pomocy.
Jak nie mam wielbić i kochać Cię Panie,
Ciebie Mocarza, co mnie i przyrodę
Na jedno słowo Twe: „Niechaj się stanie”
Stworzył z nicości, dał ziemi w ozdobę,
Jak Cię nie wielbić, nie kochać bez miary
Za Twoje hojne z Boskiej dłoni dary?
Ptaszęta śpiewem, a drzewa poszumem
I wszystkie twory na ziemi żyjące
Każde Cię wielbi swym słabym rozumem
I pienia wdzięczne, wciąż nieustające

Zasyła przed tron, majestat Twój, Boże,
A ja przed Tobą czyż się nie ukorzę?!

Jest jeszcze jedna refleksja, wypływająca 
z mego serca – to wielkie słowa podziękowa-
nia za Waszą pamięć o swojej parafii i płyną-
ce nieustannie Wasze ofiary, niezbędne dla jej 
funkcjonowania.

Przechodzę teraz już do spraw parafialnych.
To podziękowanie kieruję także do wszyst-

kich członków naszej Rady Parafialnej, którzy 
dali przykład i jako pierwsi w czasie pande-
mii składali ofiary na potrzeby parafii. W ślad 
za nimi poszli następnie pracownicy kościelni, 
którzy co miesiąc około 20% ze swego wyna-
grodzenia wpłacali na rzecz parafii.

Na majowym posiedzeniu rady, zatwier-
dzono nową kandydaturę na stanowisko se-
kretarki-księgowej naszej parafii. Pełniąca 
dotychczas tę funkcję pani pastorowa Anna 
Wantulok złożyła na koniec marca pisemne 
wypowiedzenie. W imieniu Rady Parafialnej 
chciałem pani pastorowej bardzo serdecznie 
podziękować  za dotychczasową pracę na tym 
stanowisku. Chcę jednocześnie podkreślić, że 
Rada Parafialna nigdy nie wyrażała żadnych 
zastrzeżeń ani uwag związanych z wykonywa-
ną pracą. Od 1 lipca funkcję sekretarki i księgo-
wej w naszej parafii będzie pełnić  nasza para-
fianka, pani Adela Cholewik.

W czerwcu br. parafia prowadziła rozmo-
wy z zakładem pogrzebowym Kukla-Stekla na 
wynajęcie przez nich budynku gospodarczego 
przy parafii w Jaworzu.

Kolejnym problemem, z którym od ponad 
roku zmaga się Rada Parafialna, jest sprawa 
„Betanii”, w związku z jej trudną sytuacją fi-
nansową. Obecna sytuacja pandemii w kraju 
z miesiąca na miesiąc poważnie ją pogłębia.

„Betania” jest własnością Diecezji Cieszyń-
skiej. By przybliżyć całość zagadnienia, trzeba 
najpierw sięgnąć do historii. Przed 10 laty nasza 
parafia przejęła w dzierżawę ten obiekt od Diece-
zji Cieszyńskiej na okres 20 lat. Wówczas jedyną 
motywacją do przejęcia „Betanii” i podpisania 
umowy, było ratowanie  małej garstki naszych 
wiernych, starszych i dzieci, których chciano po-
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zbawić ich miejsca kultu religijnego, gdzie od lat 
zbierali się na godzinach biblijnych, szkółkach 
niedzielnych czy nabożeństwach. Władze naszej 
diecezji w tamtych latach, wiedząc doskonale, że 
obiekt ten jest kosztowny w utrzymaniu i wy-
maga ciągłych remontów, rozważały całkowite 
przekazanie go dla jednej z fundacji, która miała 
zajmować się leczeniem z uzależnień.

Patrząc po latach na tamtą sytuację, pragnę 
otwarcie powiedzieć, że podjęcie decyzji o wy-
dzierżawieniu było dla naszych parafian jedy-
nym ratunkiem i jedynym rozwiązaniem, choć 
trzeba także dodać, że podjęta wtedy decyzja, 
choć z pewnością słuszna – to jednak była wy-
nikiem wielkiego aktu desperacji, gdzie ponad 
wszelki rachunek ekonomiczny stawiano do-
bro naszych wiernych.

W pierwszych latach po przejęciu „Betanii”, 
nasza parafia zainwestowała w ten obiekt dzie-
siątki tysięcy złotych ze swoich pieniędzy, by 
poprawić jego standard i wykonać wszystkie 
zalecenia, warunkujące jego funkcjonowanie. 
Przez całe minione 10 lat robiono wszystko, by 
życie religijne tam było zawsze kontynuowa-
ne i rozwijane.

Obecna Rada Parafialna stoi na stanowisku, 
że nie można dalej ustawicznie inwestować 
w coś, co nie jest naszą własnością. W trosce 
o naszych wiernych szukamy nowych roz-
wiązań, by ten obiekt mógł dalej funkcjono-
wać, by nie doprowadzić do sytuacji, że za rok 
czy dwa, ze względu na jego stan techniczny, 
będzie trzeba obiekt definitywnie zamknąć. 
O przyszłości „Betanii” i opracowywaniu stra-
tegicznych planów na przyszłość powinien de-
cydować właściciel obiektu, czyli Rada Diece-
zjalna Diecezji Cieszyńskiej.  W maju 2019 roku 
nasza parafia wystosowała pismo do diecezji, 
z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Para-
fii w Jaworzu, by omówić wszystkie problemy 
związane z „Betanią”. Takie spotkanie odbyło 
się 6 czerwca 2019r w „Betanii”, z udziałem 
biskupa naszej diecezji ks. Adriana Korczago. 
Na tym spotkaniu propozycją z naszej strony 
było, aby diecezja obiekt ten przekazała na-
szej parafii nieodpłatnie, co pozwoliłoby cał-
kiem inaczej podchodzić do spraw związanych 
z planowaniem przyszłości dla „Betanii”. Oczy-
wiście, na takie rozwiązanie ze strony diecezji 
nigdy nie będzie zgody.

Jedynym ustaleniem po tym spotkaniu 
było, że we wrześniu 2019 r. w tej sprawie spo-
tkamy się ponownie i będziemy szukać kolej-
nych rozwiązań.

Minął kolejny rok i do zapowiadanego spo-
tkania nie doszło. W maju br. Rada Parafialna 
wystosowała kolejne pismo do Rady Diece-
zjalnej, w którym prosiliśmy o kolejne spotka-
nie, nadmieniając jednocześnie, że nasza Rada 
Parafialna skłania się ku takiemu rozwiązaniu 
sprawy, które wieńczyć będzie wypowiedzenie 
zawartej z diecezją umowy. Szybką odpowie-
dzią na to pismo było podanie kolejnego ter-
minu spotkania obu stron. Spotkanie odbyło 
się 5 czerwca 2020r. w „Betanii”. Na spotkaniu 
po raz kolejny przedstawiono coraz bardziej 
pogarszającą się sytuację w „Betanii” oraz dys-
kutowano nad wieloma jej aspektami. 

Na spotkaniu tym podkreślono po raz kolej-
ny bardzo ważną rzecz, że tak jak 10 lat temu 
dla naszej parafii najważniejsi byli nasi wier-
ni, tak jest i dzisiaj, i oczekujemy od diecezji, 
że niezależnie od tego jakie podejmą decyzje 
w sprawie przyszłości „Betanii”, zachowany 
dalej w nim zostanie element kultu religij-
nego. Wszak wierni tam się zbierający, to nie 
tylko nasi parafianie, ale zarazem wierni całej 
naszej diecezji cieszyńskiej.

W tak ważnej sprawie jak wypowiedzenie 
umowy Rada Parafialna nie chce sama podej-
mować decyzji, dlatego jako kurator naszej 
parafii złożyłem wniosek o zwołanie w trybie 
pilnym zgromadzenia parafialnego, którego 
głównym tematem będzie rozwiązanie umo-
wy z Diecezją Cieszyńską na dzierżawę Domu 
Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Betania” 
w Bielsku -Białej. Rada Parafialna przegłoso-
wała wniosek o zwołanie Zgromadzenia na 
dzień 18 lipca o godz. 18.00.

Przed nami okres wakacyjny, urlopowy, 
a zatem też czas wypoczynku. Życzę wszystkim, 
by on był dla Was wszystkich czasem, w któ-
rym Pan każdego dnia będzie Was strzegł, pro-
wadził, błogosławił i obdarowywał, nie tylko 
zdrowiem i siłami, ale także całym szeregiem 
ubogacających doznań.

Kurator Parafii
Ryszard  Milli
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Zamyślić się na chwilę
O trzech spotkaniach, 
nie tylko w Galilei….

Gdzie jestem?
Gdzie podziała się moja odwaga?
Ile warstw chmur
Ile warstw blizn
Szczelnie ją przykryło?
Może najwyższa pora
Na uwolnienie
Na powrót do
Utraconego ogrodu
Garść poziomek w dłoni
Przyjaciółki
Budzi głęboko skrywane uczucia
Rozczula
Przywołuje obraz bezgranicznej miłości
Gdzie jestem Jezu
Czy jeszcze z Tobą w łodzi
Czy dawno za burtą
Gdzie tonę
Ile obrazów, wspomnień, doznań, fal uczuć 

niechcianych, dotąd obcych? Gdzie jestem? 
Słowo Boże - kołem ratunkowym. Kotwicą. 
Mimo tego, że Słowo JEST ratunkiem,  kro-
czę niepewnie, jakby po omacku. Dwa obra-
zy przede mną. Jeden i drugi sprzed pandemii. 
W listopadzie 2019r. wyraźnie dotknięta zosta-
łam sceną znad Morza Tyberiadzkiego (J 21,1-7).

Zaś 6 marca 2020r., w Krakowie, podczas 
nabożeństwa ŚDM, na kilka dni przed ogło-
szeniem stanu zagrożenia epidemicznego,  za-
patrzona w obraz ołtarzowy „Uciszenie burzy” 
(Mt 8,23-27), kontemplowałam jego treść, me-
dytując, co chce mi powiedzieć. Kopia tego 
obrazu podarowana mi tamtego dnia, pejzaż 
walczącej z falami łodzi, strwożonych uczniów 
i stojącego Jezusa, który ucisza nawałnicę, bu-
dzi mnie każdego ranka. Epidemia nie gaśnie. 
Burza wciąż trwa.

Te dwa obrazy, choć ich pojawienie się na 
mojej obecnej duchowej ścieżce jest niechrono-
logiczne, przygotowują na coś więcej. Pierwszy 
uczy pewności, że Pan JEST i czeka na brzegu, 
troszczy się i pyta: Dzieci! Macie co do jedzenia? 
Drugi odsłania toczącą się burzę życiową. Obrazy 

kreują aktualną rzeczywistość.  Nieznaną. „Nikt 
nie wie. Nikt nie wie, co go czeka” - śpiewa Pec-
tus. Jest w tym tyle pesymizmu. Myśl Henry 
Nouwena pozwala dopisać rapującemu hymno-
wi zespołu pop-rockowego kolejną zwrotkę:

„Pośród smutku - pocieszenie, w ciemności - 
światło, w rozpaczy nadzieja, wśród murów Ba-
bilonu -  przebłysk Jeruzalem, wśród wojsk de-
monów -  anioł pocieszenia….Kielich smutku, 
jakkolwiek to  niepojęte - naczyniem radości. Do-
piero, gdy to odkryjesz,  pomyśl o jego wypiciu”.

Czy mam odwagę wypić kielich smutku? 
Bieżące okoliczności mocno naruszają poczucie 
bezpieczeństwa  i pogodę ducha. Jednak sięgam 
dziś po trzeci obraz (J 21,17). Wciąż jest to miej-
sce związane z wodą. Rzecz toczy się nad brze-
giem tego samego morza. Gdy utożsamię się 
z odpowiedzią Piotra na trzykrotne Jezusa pyta-
nie: miłujesz mnie - szczerą odpowiedzią skru-
szonego człowieka: Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że 
Cię miłuję - wszystko nabiera 
sensu.

Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki
Wyprowadzeni 

w pole
„Ścieżka” - taki tytuł nosi praca, jaką polski 

artysta współczesny, Paweł Althamer stwo-
rzył, a właściwie „wydeptał”, podczas jednego 
z ważniejszych europejskich festiwali sztuki – 
Skulptur Projekte Münster w 2007 roku.

Artysta znany jest z krytycznych i zaanga-
żowanych społecznie prac, w których anga-
żuje niejednokrotnie osoby wydawałoby się 
zupełnie przypadkowe, jak na przykład miesz-
kańcy osiedla, na którym mieszka lub więź-
niowie zakładów karnych. Jego prace zawsze 
są zaskoczeniem dla odbiorców. Tak było też 
w przypadku pracy zrealizowanej na między-

narodowym festiwalu prezentującym rzeźbę 
współczesną w Münster. Widzowie i krytycy 
zostali dosłownie i w przenośni „wyprowa-
dzeni w pole”…

Praca Althamera to nie klasyczna rzeźba, 
ale po prostu ścieżka, która ma swój początek 
w jednym z miejskich parków, a dalej, poprzez 
skwery, chodniki i przydrożne nieużytki pro-
wadzi poza miasto, prosto w pole jęczmienia. 
Tam, w środku pola, urywa się. Widzowie zo-
stają w konsternacji. Zapewne oczekiwali „am-
bitnego” dzieła, ukrytego wśród łanu zboża, 
albo przynajmniej spodziewali się, że ścieżka 
zaprowadzi ich „gdzieś”, w jakieś konkretne 
miejsce, gdzie zobaczą coś ważnego, być może 
kontrowersyjnego. Tymczasem zastali pole 
jęczmienia. Mieszczuchy, znawcy sztuki, pasjo-
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naci nowoczesnych trendów utknęli w polu, 
w miejscu, gdzie muszą sami znaleźć dalszą 
drogę.

Wbrew pozorom ta zwykła ścieżka może 
mieć bardzo wiele znaczeń. Sam autor miał 
tych pomysłów kilka: ścieżka była dla nie-
go symbolem wędrowania, szukania własnej 
drogi, błądzenia i znajdywania rozwiązań. 
Artysta doszukiwał się także kontekstów re-
ligijnych, sytuując ścieżkę w jednym z (jak 
sam określa) bardzo religijnych niemieckich 
miast. Może ten kontekst jest bardziej wy-
raźny niż się wydaje. W Biblii ścieżka zwykle 
symbolizuje życiową drogę, która może wieść 
na manowce lub prowadzić do dobrego ży-
cia. W Księdze Izajasza czytamy: „poprowadzę 
ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im 
nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi 
obrócę w jasność, a miejsca nierówne w rów-
ninę”. Z kolei w Księdze Przypowieści znajduje-
my porównania dobrych i złych ścieżek: „Dro-
ga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka 
prawych jest wyrównana”. Ścieżka może być 
symbolem wolności – nie ma na niej znaków, 
zakazów, a w pewnym sensie każdy „wydep-
tuje” w życiu własną drogę, którą wyznacza 
każda decyzja.

Co ciekawe, artysta zaangażował do realiza-
cji – wydeptywania ścieżki – więźniów z zakła-
du karnego w Münster. Zapraszając ich do 
udziału w realizacji pracy, wzbogacił ją o inny 

kontekst. Jak sam mówi: „Tych, którzy wstą-
pili na złą ścieżkę, poprosiłem o to, żeby ją 
teraz, w świetle projektu Skulptur, uczynili 
dobrą. Udział był dobrowolny. W zasadzie, 
jedynym grantem był posiłek, czy dwa posił-
ki dziennie, i bycie na wolności. W związku 
z tym, z punktu widzenia tych uczestników, 
postrzeganie ścieżki jest symbolem wolności. 
Z mojego zresztą też, albo przynajmniej próbą 
jej zmaterializowania”.

Patrząc na tę pracę z perspektywy niemal 
trzymiesięcznej izolacji wywołanej epidemią 
nie można się nie zgodzić, że swobodne poru-
szanie się może być wyrazem wolności. Przy-
musowa izolacja zmusiła wielu z nas do po-
zostania w domach, a to z kolei uświadomiło 
nam, jak bardzo cenna jest możliwość wyjścia 
z domu, choćby na spacer.

Małgorzata Łuczyna

Źródła fotografii i cytatów:
https://www.dw.com/pl/skulptur-projekte-
2007-w-m%C3%BCnster/a-2692927
https://www.skulptur-projekte-archiv.de/en
-us/2007/projects/127/
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Małe studium biblijne

1 Mż 17,1-9
„A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dzie-

więć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do 
niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj 
w społeczności ze mną i bądź doskonały! 
Ustanowię bowiem przymierze między mną 
a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wte-
dy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do 
niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest 
takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.  Nie 
będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz 
imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowi-
łem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmno-
żę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie 
narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. 
I ustanowię przymierze moje między mną 
a tobą i potomkami twoimi po tobie według 
pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym 
był Bogiem twoim i potomstwa twego po 
tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przy-

chodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie 
i potomstwu twemu po tobie na wieczne po-
siadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg 
do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie 
pokolenia, dochowujcie przymierza mego”.

W przeszłości Bóg przemówił do Abraha-
ma, nakazał mu opuścić ojcowski dom i udać 
się do ziemi, którą często nazywamy ziemią 
obiecaną. Dał mu także obietnice swojej opie-
ki oraz licznego potomstwa. Była to obietnica 
bez żadnych gwarancji. Mimo braku gwarancji 
Abraham podporządkował się Bogu. Po dłu-
gim okresie Bóg skonkretyzował swoje obiet-
nice i zagwarantował ich wykonanie. W chwili 
powołania Abraham miał 75 lat (1 Mż 12,4), 
a w chwili zawarcia przymierza miał lat 99 
(17,1), czyli minęły 24 lata. Porównując dane 
z 16,16 z pierwszym wierszem naszej peryko-
py, dowiadujemy się, że wtedy Ismael, syn 
Abrama i Hagar, miał trzynaście lat.

Przymierza między ludźmi czy narodami są 
zawierane pomiędzy w miarę równymi part-
nerami i określają jego wzajemne cele i wa-
runki. W naszym tekście inicjatorem przymie-
rza jest Bóg. Jest On suwerennym inicjatorem, 
Wszechmocnym Panem, którego człowiek nie 
jest i nie może być równorzędnym partnerem. 
Człowiek nie może i nie śmie Świętemu Bogu 
proponować zawarcie przymierza, nie jest też 
w stanie „zasłużyć” na przymierze. Abraham 
miał świadomość tego wyróżnienia, Bożej Do-
broci i Łaski. On, gdy Bóg zniżył się do nie-
go i przemówił, „padł na oblicze swoje”, co 
było zarazem aktem pokory, prośby o pomoc 
w wypełnieniu przymierza, jak i wdzięczności 
za okazaną łaskę.

Musimy mieć świadomość, że to Bóg wkra-
cza w nasze życie, odnajduje nas. Pan Jezus, jak 
sam mówi, przyszedł szukać i ratować grzesz-
nika. To Bóg znajduje ciebie i do ciebie przy-
chodzi. Nikt nie może powiedzieć „znalazłem 
Boga”. Pan Jezus w J 15,16 wyraźnie mówi: 
„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja wybrałem 
was.”

Tak jak Abraham padł na oblicze swoje, tak 
i my z wielką czcią i pokorą mamy podchodzić 
do Bożego Słowa, Bożych obietnic. (Możemy 

Przymierze 
Boga z Abrahamem
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się zastanawiać nad tym, czy my w naszym 
kościele „padamy na oblicze”, czy klękamy 
przy modlitwie spowiedniej, podczas liturgii 
komunijnej, przy „Ojcze nasz” i słowach usta-
nowienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej).

Nasze decyzje są odpowiedzią na Bożą ini-
cjatywę, są przyjęciem i wypełnieniem Jego 
Słowa. Bóg, inicjator przymierza, jest Tym, któ-
ry obdarza : 17,4 i n. „staniesz się ojcem wielu 
narodów, rozmnożę cię nad miarę, wywiodę 
z ciebie narody, królowie będą pochodzić od 
ciebie, ziemię na której przebywasz dam to-
bie i twemu potomstwu, będę Bogiem twoim 
i twego potomstwa.” Tak jest i dzisiaj. To Bóg 
obdarza człowieka swoimi dobrami. Człowiek, 
oprócz grzechu, nie ma niczego własnego. Apo-
stoł Paweł pisze w Rz 11,33-35: „o głębokości 
bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jakże 
niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone 
drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo 
któż był doradcą jego? Albo któż wpierw dał 
mu coś, aby za to otrzymać odpłatę?”. Z nami, 
z tobą Bóg zawarł przymierze w Jezusie Chry-
stusie. Jezus powiedział Mt 26, 28: „To jest 
krew moja nowego przymierza, która się za 
wielu wylewa na odpuszczenie grzechów”. 
Św. Jan w swoim pierwszym liście w 1,7b pi-

sze: „krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od 
wszelkiego grzechu”. Jezus Chrystus jest po-
średnikiem nowego przymierza, które Bóg za-
warł z Tobą. Bóg przymierzem zobowiązał się 
do wypełnienia obietnic danych Abrahamowi, 
zobowiązuje się także do wypełnienia obietnic 
tobie przekazanych. Bóg w zawartym przymie-
rzu oczekuje od Abrahama w. 9 „ty zaś, a po 
tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przy-
mierza mego”. A w werszu 1b „trwaj w spo-
łeczności ze mną i bądź doskonały!” Bóg chce, 
aby Abraham chodził przed obliczem Boga, 
czyli służył Mu i żył w świadomości Jego 
obecności. Powinien pamiętać, że Bóg patrzy 
na niego i zna jego myśli i czyny. Do tego wzy-
wa nas też Jezus Chrystus Mt 5,48: „Bądźcie 
doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskona-
ły jest.” Chociaż ten cel jest nieosiągalny dla 
nas z powodu grzechu, to jednak nie jesteśmy 
zwolnieni ze starania się o wypełnienie na-
szego obowiązku wypływającego z Przymie-
rza. Bóg stawia przed człowiekiem zadania na 
miarę jego możliwości, a ponadto wyposaża 
w instrumenty potrzebne do ich wypełnienia. 
Bóg dla ofiary Jezusa Chrystusa oczyszcza czło-
wieka, odpuszcza jego grzechy. Obdarza także 
darami zwanymi w Nowym Testamencie ta-
lentami. Człowiek bez Boga nic nie może uczy-
nić, nie może wypełniać warunków przymie-
rza. Wprost o tym mówi Jezus: „Kto trwa we 
mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo 
beze mnie nic uczynić nie możecie”. Człowiek 
winien trwać z Bogiem w społeczności wiary 
oraz naśladować Go. Mamy mieć świadomość 
Bożej obecności, Jego pełnej wiedzy o nas. Ta 
świadomość jednak człowieka wierzącego nie 
sparaliżuje, bo on wie, że Bóg jest miłością i go 
uratuje.

1 Mż 17,10-14
„A to jest przymierze moje, przymierze mię-

dzy mną a wami i potomstwem twoim po 
tobie, którego macie dochować: obrzezany 
zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie 
mianowicie ciało napletka waszego i będzie 
to znakiem przymierza między mną a wami.  
Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszyst-
kie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, 
ma być obrzezane; podobnie też wszystkie 
inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak 
i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cu-
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dzoziemca, który nie jest z potomstwa twe-
go, obrzezany ma być; zarówno urodzony 
w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za 
pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele 
waszym jako przymierze wieczne. A nieob-
rzezany mężczyzna, który nie będzie miał ob-
rzezanego ciała napletka swego, będzie wy-
tępiony z ludu swego, bo złamał przymierze 
moje”.

Bóg zawarł przymierze z Abrahamem oraz 
wszystkimi jego pokoleniami. Znakiem tego 
przymierza było obrzezanie mężczyzn. Obrzeza-
nie praktykowali już starożytni Egipcjanie, Fe-
nicjanie, Syryjczycy, Etiopowie, Edomici, Am-
monowie. Wspomina o tym prorok Jeremiasz 
9,24-25: „Oto idą dni – mówi Pan – w których 
nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo 
obrzezania. Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab 
i wszystkich z obciętymi włosami, którzy 
mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody 
są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieob-
rzezanego serca.”

Tradycję obrzezania spotykamy dzisiaj, 
oprócz Żydów, u niektórych szczepów Afryki 
i Australii oraz u muzłuman.

Dla ludów pogańskich obrzezka miała cha-
rakter higieniczny, socjalny. Była znakiem doj-
rzałości seksualnej. Po dokonaniu obrzezania 
młodzieniec mógł zawrzeć ślub, oczywiście 
z kobietą. U Izraelitów Żydów obrzezka jako 
znak przymierza z Bogiem ma charakter reli-
gijny i jest, i była, dokonywana ósmego dnia 
od urodzenia. Nakaz obejmował także wszyst-
kich „domowników”, tj. niewolników i służbę 
- ww 12-13. Niepodporządkowanie się pocią-
gało za sobą karę (w. 14) wykluczenia ze spo-
łeczności i utraty praw, czyli po prostu śmierć 
cywilną. Nieobrzezany nie mógł więc brać 
udziału w święcie Paschy. Istotą obrzezania 

było posłuszeństwo Bogu nie tylko w samym 
obrzędzie, ale i w wypełnianiu woli Boga tak-
że w innych sprawach. Wskazują na to m.in. 
następujące teksty: 5 Mż 30,6 i n „i obrzeże 
Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego po-
tomstwa, abyś miłował Pana, Boga twe-
go, z całego serca twego i z całej duszy two-
jej, abyś żył.” Jer 4,4 „Obrzeżcie się dla Pana 
i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie 
judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój 
gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt 
by go nie ugasił z powodu waszych złych czy-
nów!” Jak widzimy z cytowanych wierszy 
znak obrzezania napletka ma być znakiem ob-
rzezania serca, czyli wewnętrznej zmiany i ma 
polegać na wypełnianiu Bożej woli.

Abraham usłuchał Boga i sam poddał się 
obrzezaniu. Czynności tej zostali także poddani 
wszyscy mężczyźni należący do jego „domu”, 
w tym także 13-letni Ismael. Odtąd potomko-
wie Abrahama poddawali się obrzezaniu jako 
znakowi przymierza z Bogiem. Również Pan 
Jezus został temu poddany w terminie poda-
nym przez Boga przy zawieraniu przymierza: 
„A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dzie-
cię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał 
anioł, zanim się w żywocie poczęło”. Łk 2,21

Jezus najpierw zwiastował ewangelię swo-
im rodakom, Izraelitom, którzy byli obrze-
zani. Apostołowie również byli Izraelitami, 
czyli byli obrzezani. Jezus ze zbawieniem nie 
przyszedł wszakże tylko do swoich rodaków, 
ale do wszystkich ludzi. Wyraźnie to nakazał 
swoim uczniom Mt 28,18: „Idźcie tedy i czyń-
cie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam przyka-
załem”. Przy okazji tych słów muszę znów 
zwrócić uwagę, że przymierze wiąże się z po-

R  E  K  L  A  M  A
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słuszeństwem. Znakiem naszego przymierza 
jest Krzyż i wiara w jego skuteczność, co ma się 
z naszej strony wyrażać także posłuszeństwem 
wobec Słowa Bożego. Apostołowie zadawali 
sobie pytanie, czy mogą zwiastować ewange-
lię poganom (Dz 10), a potem także pojawił się 
problem, czy chrześcijanie pochodzący z pogan 
mają być obrzezani czy też nie muszą (Dz 11; 
Dz 15). Tak więc przez chrzest jesteśmy włącze-
ni do Bożej rodziny i nie musimy dokonywać 
zewnętrznej obrzezki. Mamy jednak mieć serce 
podporządkowane Bogu.

Ap. Paweł w Galacjan 5,6 pisze: „Bo 
w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nie-
obrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która 
jest czynna w miłości”, a w Rz 3,30: „Albo-
wiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi ob-
rzezanych na podstawie wiary, a nieobrzeza-
nych przez wiarę”.

Zmiana imienia
W naszym fragmencie mamy także uka-

zane inne działanie Boga. Pan nieba i ziemi 
dokonał zmiany imion Abrama i Saraj. Imię 
Abram oznaczające „ojciec mój jest wynio-
sły” zamienił na Abraham określające „ojciec 
mnóstwa narodów”. Bóg imię Saraj oznacza-
jące „księżniczka” zmienił na Sara, co oznacza 
„matka wielu narodów” i zapowiedział swoje 
błogosławieństwo płodności dla Sary. Izajasz 
w Abrahamie widział ojca narodu izraelskiego, 

a Sarę jako matkę. Trzeba podkreślić, że zmia-
ny imion nie dokonali sami. Uczynił to Bóg, 
darując im nowe imiona, nowe określenia. 

Ta zapowiedź narodzin syna, sprzeczna 
z biologią ze względu na ich sędziwość, wy-
wołała u Abrahama śmiech, którym wyraził 
swój sceptycyzm, zresztą zignorowany przez 
Boga. Nie tylko Abrahamowi, a później i Sa-
rze, wydawało się niemożliwością, by stulatek 
mógł spłodzić dziecko, a urodzić je dziewięć-
dziesięcioletnia kobieta. Szokuje to nawet dzi-
siaj i potwierdza, że dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. Bóg, w odpowiedzi na prośbę 
Abrahama dotyczącą Ismaela wyraźnie stwier-
dził, że zawrze przymierze z Izaakiem synem 
Abrahama i Sary, ale obiecał 
błogosławić Ismaelowi w płod-
ności i znaczeniu (ojciec dwuna-
stu książąt).

ks. Andrzej Mendrok
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Główne artykuły wiary

Sercem chrześcijańskiej teologii jest chrysto-
logia. W centrum Nowego Testamentu znajdu-
je się Chrystus. Wszystkie podstawowe nurty 
tradycji nowotestamentowej: synoptyczny, 
Pawłowy i Janowy, koncentrują się wokół 
osoby Jezusa Chrystusa, kreśląc Jego obraz oraz 
interpretując Jego zbawcze działanie. Apostoł 
Paweł pisze: „(...) uznałem za właściwe nic in-
nego nie umieć między wami, jak tylko Jezu-
sa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). 

Historia dogmatu chrześcijańskiego jest 
właściwie historią ścierania się myśli teologicz-
nej o Chrystusie i formułowania się wyznania 
wiary w ucieleśnionego Syna Bożego. I po 
dzień dzisiejszy teolog, jeśli nie chce narazić się 
na zarzut uprawiania antropologii i socjologii 
chrześcijańskiej, stara się efekt swojego wysił-
ku myślowego wyprowadzić z chrystologii lub 
przynajmniej z chrystologią go powiązać.

Szczególnie w nurcie myśli reformacyjnej, 
której ojcem jest ks. dr Marcin Luter, w centrum 
postawiona została chrystologia i wypływają-
ca z niej soteriologia, czyli nauka o zbawczym 
dziele Jezusa Chrystusa. Teologia wittenber-
skich reformatorów wypływała z chrystologii 

i była chrystologią. Pytanie Lutra: „Jak znajdę 
łaskawego Boga?”, było w istocie pytaniem 
chrystologicznym i chrystologiczne znalazło też 
ono rozwiązanie. Reformacyjne kazanie jest 
zwiastowaniem Chrystusa i Jego krzyża. Teolo-
gia, jeśli nie jest chrystocentryczna, nie wnosi 
właściwie nic nowego i dynamicznego w ży-
cie Kościoła, a kazanie jeśli nie jest zwiastowa-
niem krzyża Jezusa, nie spełnia swojej zbaw-
czej funkcji (Por. 1 Kor 15,1-2; Jk 1,21; 1 P 1,23-25). 
Mając to na uwadze, można zrozumieć w peł-
ni sukces reformatorów w dziele odnowy Ko-
ścioła. Reformacyjna teologia jest interpretacją 
i rozwinięciem II artykułu „Apostolskiego wy-
znania wiary” traktującego o osobie Syna Bo-
żego, o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, 
w centrum bowiem zainteresowania religijne-
go Lutra stał Chrystus. Nowe spojrzenie Lutra 
na osobę Chrystusa związane było z nowym 
zrozumieniem sprawiedliwości Bożej. I właści-
wie trudno definitywnie rozstrzygnąć, czy nowe 
spojrzenie na sprawiedliwość Bożą wyprzedza-
ło reformatorskie zrozumienie osoby i dzieła 
Syna Bożego, czy też odwrotnie, wiara w łaska-
wego Boga w Chrystusie Jezusie poprzedzała 
nowe zrozumienie iustitia Dei (sprawiedliwości 
Bożej). W każdym bądź razie usprawiedliwie-
nie z łaski przez wiarę w nauczaniu Lutra zosta-
ło mocno powiązane z osobą Jezusa Chrystu-
sa. Usprawiedliwienie grzesznika, pojęte jako 
owoc krzyżowej śmierci Jezusa, potraktowane 
być powinno jako temat chrystologiczny, ściślej 
mówiąc – soteriologiczny.

Mając powyższe na uwadze, wbrew temu, 
co się niejednokrotnie sądzi, w „Wyznaniu au-
gsburskim” nie IV artykuł, traktujący o uspra-
wiedliwieniu, należy uważać za centralny, lecz 
III, mówiący o Synu Bożym i Jego dziele, cho-
ciaż właściwie Filip Melanchton nie wskazał, 
który z tych artykułów jest główny lub waż-
niejszy. Fundamentalnym artykułem Augusta-

Część 2 
Centrum „Wyznania augsburskiego” 

w świetle reformacyjnej teologii i kazania
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ny, z którego wyrastają pozostałe, jest artykuł 
chrystologiczny, bowiem bez zbawczego dzieła 
Syna Bożego w ogóle nie można byłoby mówić 
o usprawiedliwieniu. Melanchton wyprowa-
dził IV artykuł z III. Jeśli w Kościele Reforma-
cji mówi się o tym, że usprawiedliwienie jest 
artykułem, od którego zależy istnienie Kościo-
ła, to tylko dlatego, że zachowanie wierności 
temu artykułowi rozumie się jako zachowanie 
wierności Chrystusowi. Artykuł o usprawiedli-
wieniu z łaski dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa 
stoi bowiem na straży, właściwego zrozumie-
nia i przyswojenia krzyżowej ofiary Bożego 
Syna. W istocie artykuł o usprawiedliwieniu 
jest artykułem chrystologicznym, gdyż traktuje 
o zbawieniu, a soteriologia zaś jest integralną 
częścią chrystologii w reformacyjnej myśli teo-
logicznej. Chcemy więc rozpatrzyć treść funda-
mentalnego artykułu całego chrześcijaństwa, 
a mianowicie artykułu wiary o Synu Bożym 
w ujęciu autora Augustany, Filipa Melanchto-
na i to na tle, jak i w powiązaniu z reformacyj-
nym zwiastowaniem Chrystusa i Jego krzyża. 

1. 
„Syn Boży” w niemieckiej i łacińskiej 

wersji Wyznania augsburskiego
Tekst łaciński artykułu „O Synu Bożym” 

w „Wyznaniu augsburskim” różni się nieco od 
tekstu niemieckiego. Oba teksty są jednakowo 
ważne. Postawione obok siebie nie tylko się 
wzajemnie uzupełniają, ale także interpretu-
ją. Fragment dotyczący osoby Chrystusa we-
dług tekstu niemieckiego brzmi następująco: 
„Naucza się również, że Bóg Syn stał się czło-
wiekiem, narodził się z czystej Marii Panny, 
i że dwie natury boska i ludzka, zjednoczone 
w jednej osobie zupełnie nierozdzielnie stano-
wią jednego Chrystusa, który jest prawdziwym 
Bogiem i człowiekiem”. Wierne tłumaczenie zaś 
łacińskiego tekstu brzmi: „Kościoły nasze uczą 
też, iż Słowo, to jest Syn Boży, przyjęło naturę 
ludzką w łonie błogosławionej Marii Panny, 
tak iż dwie natury: boska i ludzka są złączo-
ne nierozdzielnie w jedności Jego osoby. Jeden 
Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy czło-
wiek (...)”. Na wstępie warto zwrócić uwagę na 
różnice występujące pomiędzy obu tekstami, 
a mające znaczenie dla omawianego artykułu. 
W tekście niemieckim mówi się o Bogu Synu, 

w łacińskim zaś o Słowie (Logosie), które jest 
Synem Bożym. Chociaż wszystkie tytuły odno-
szą się do Chrystusa, to jednak różne jest ich 
pochodzenie, a przez to stwarzają odmienny 
klimat. Określenie Chrystusa z tekstu niemiec-
kiego (Bóg Syn) prowadzi do dogmatu trynitar-
nego, ustalonego na dwu pierwszych soborach 
ekumenicznych, a mianowicie: w Nicei w 325 
roku i Konstantynopolu w 381 roku. Nazwa-
nie Chrystusa Słowem (Logos) prowadzi zaś 
do teologii nowotestamentowej, lecz nie tylko, 
przywołuje bowiem niezwykle dramatyczną 
atmosferę spekulacji chrześcijańskiej na Wscho-
dzie na temat Logosu, której początek dała an-
tygnostyczna teologia Klemensa Aleksandryj-
skiego i Orygenesa.

2. 
Chrystus w starokościelnych wyzna-

niach wiary
Reformacja przyjęła jako zgodne ze Sło-

wem Bożym trzy starochrześcijańskie symbole 
wiary, a mianowicie: „Wyznanie apostolskie”, 
„Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie 
wiary” oraz „Atanazjańskie wyznanie wiary”. 
F. Melanchton, nazywając w tekście niemiec-
kim Chrystusa Bogiem Synem, naucza pośred-
nio, za Symbolem nicejsko-konstantynopoli-
tańskim, o homousi Syna z Ojcem. Głównym 
rzecznikiem homousi w czasie trynitarnych 
sporów w Kościele w IV wieku był diakon, 
a następnie biskup Aleksandrii Atanazy. Sło-
wo homousios składa się właściwie z dwu 
części: homos i ousia. Homos oznacza jeden 
i ten sam, jednaki. Słowo ousia zaś oznacza: 
‘istota’, ‘byt’ (łac. substantia, essentia). Termin: 
homousios użyty w „Wyznaniu nicejsko-kon-
stantynopolitańskim, można więc oddać przez 
zwrot: „jednej istoty”. Luter na ten temat pisze: 
„Homousios heisst einerlei Wesen oder Natur 
oder Einerlei und nicht zweierlei Wesen”.

Syn jest więc tej samej istoty i natury, co 
Ojciec. Z Nim stanowi jeden byt. Jest tylko 
jedna istota (ousia) Boska. W Boskim bycie 
zaś są trzy osoby, mające samodzielną, wła-
sną osobowość. Ojciec i Syn posiadają te same 
własności, np. świętość, wszechobecność, 
wieczność, wszechmoc. Poglądy ojców soboru 
nicejskiego powtórzył Melanchton w I arty-
kule „Wyznania augsburskiego”, powiadając: 
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„Naucza się i utrzymuje, zgodnie z uchwałą 
soboru nicejskiego, że jest jedna istota Boska, 
którą się nazywa i która jest prawdziwym Bo-
giem; a jednak w tej samej jednej istocie bo-
skiej są trzy osoby równej mocy, jednakowo 
odwieczne: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch 
Święty; wszystkie trzy stanowią jedną istotę 
boską, wieczną, niepodzielną, bez końca, nie-
zmierzonej mocy, mądrości i dobroci, jednego 
Stwórcę i Zachowawcę wszystkich widzialnych 
i niewidzialnych rzeczy”.

Głównym tematem wyznania w III arty-
kule, dotyczącym osoby Chrystusa, jest nauka 
o Jego dwu naturach. „W Chrystusie są dwie 
natury: boska i ludzka. Chrystus, jest prawdzi-
wym Bogiem i człowiekiem”. Syn Boży przyjął 
naturę ludzką „w łonie błogosławionej Marii 
Panny”. Natury ludzka i boska w Chrystusie są 
„złączone nierozdzielnie”.

W „Obronie Wyznania augsburskiego” Me-
lanchton powtórzył naukę o dwu 
naturach w Chrystusie niemalże 
w dosłownym ujęciu jak w „Wy-
znaniu augsburskim”. „Przeciwni-
cy nasi przystają na trzeci artykuł, 
w którym wyznajemy, że w Chry-
stusie są dwie natury, a mianowicie 
natura ludzka przyjęta przez Słowo, 
stanowi jedność osoby, i że ten sam 
Chrystus cierpiał i umarł, aby nas 
pojednać z Ojcem, i że został z mar-
twych wzbudzony, aby królować, 
usprawiedliwiać i poświęcać wie-
rzących, we-dług Symbolu Apo-
stolskiego i Symbolu Nicejskiego”.

Klasycznym ujęciem nauki 
o dwu naturach w Chrystusie Je-
zusie z okresu reformacji jest nie-
wątpliwie katechizmowe sformu-
łowanie: „Wierzę, że Jezus Chrystus, 
prawdziwy Bóg z Ojca w wieczno-
ści zrodzony i zarazem prawdziwy 
człowiek z Marii Panny narodzo-
ny, jest moim Panem...”. Wyrażo-
na w tym sformułowaniu wiara 
w Jezusa Chrystusa jako Pana jest 
spojrzeniem na Chrystusa i przyję-
ciem Go jako prawdziwego Boga 
i prawdziwego człowieka. Ma ono 
swe uzasadnienie i oparcie w „Wy-

znaniu Nicejsko-konstantynopolitańskim”, 
w „Wyznaniu Atanazjańskim”, jak również 
w uchwałach soboru chalcedońskiego (451 r.). 
Znajdujące się tam sformułowania: „wierzę (...) 
w jedynego Pana Jezusa (...) zrodzonego przed 
całym światem. Boga z Boga, Światło ze Świa-
tła, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego”, 
„prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, duszę 
rozumną i ludzkie ciało mający. Równy Ojcu ze 
względu Bóstwa, mniejszy od Ojca ze względu 
człowieczeństwa” oraz „Chrystus jest doskona-
ły w boskości i doskonały w człowieczeństwie, 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony 
z rozumnej duszy i ciała, jednej z Ojcem, istoty 
według boskości, zarazem jednej z nami – ludź-
mi istoty według człowieczeństwa, we wszyst-
kim nam równy oprócz grzechu, przed czasem 
zrodzony, z Ojca według boskości, zarazem 
w czasach ostatnich dla naszego zbawienia 
zrodzony z Marii Dziewicy, Bożej Rodzicielki, 

Chrystus Zbawiciel i dawca Życia, Joan Zagraphos, XIV w.
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według człowieczeństwa, jeden i ten sam Chry-
stus, Syn, Pan, Jednorodzony, który poznany 
bywa w dwu naturach, wprawdzie w sposób 
niezmieszany i nie przemieszany; lecz też nie-
rozdzielnie i nierozłącznie”, a będące próbą uję-
cia tajemnicy inkarnacji Syna Bożego, zostały 
niemalże dosłownie przyjęte przez reformato-
rów i powtórzone – jak to wynika z powyższe-
go w podstawowych pismach wyznaniowych 
ewangelickiego Kościoła. Tym samym pytania 
związane z ujęciem chrystologicznym pierw-
szych soborów ekumenicznych i wyznań wia-
ry ojców Kościoła oraz wewnętrzne napięcia 
w sformułowaniu „prawdziwy Bóg i prawdzi-
wy człowiek”, a także napięcia pomiędzy tym 
sformułowaniem, a ewangelicznym świadec-
twem o Jezusie Chrystusie, zostały przenie-
sione na grunt Reformacji. Mając na uwadze 
dystans, jaki dzieli człowieka od Boga, ową 
nieskończoną inność Boga, rodzi się pytanie: 
jak prawdziwy człowiek może być zarówno 
prawdziwym Bogiem i odwrotnie? Jak w jed-
nej osobie mogą istnieć dwie natury wzajem-
nie się wykluczające?

3. 
Chrystus prawdziwym Bogiem i praw-

dziwym człowiekiem
Lutra nie raziła paradoksalność sformuło-

wań chrystologicznych soboru chalcedońskie-
go i „Wyznania Atanazjańskiego”. Sam zresztą 
swoje myśli zamykał niejednokrotnie w pa-
radoksalnie brzmiących zdaniach. Wystarczy 
wskazać na znane jego twierdzenie, że wie-
rzący chrześcijanin jest zarówno sprawiedliwy 
i grzeszny (simul iustus et peccator). Grzech wy-
klucza przecież sprawiedliwość. Sformułowa-
nia chrystologiczne starożytnego Kościoła leżą 
na linii antynomicznego myślenia ojca Refor-
macji, polegającego na postawieniu obok sie-
bie dwu twierdzeń wyrażających prawdę, choć 
wzajemnie się wykluczających. Uwidacznia 
się to również w jego chrystologicznych wy-
powiedziach, np.: „Bóg cierpiał; człowiek niebo 
i ziemię stworzył; człowiek umarł; Bóg, który 
był od wieków umarł; chłopiec, który ssie pierś 
dziewicy Marii, jest stworzycielem wszystkich 
rzeczy”, albo „Wszechświata Stwórco Panie 
mój, w jak nędzny się odziałeś strój! W stajen-
ce swe mieszkanieś miał i żłób Ci świat za łoże 

dał”. Dzięki temu udało się Lutrowi głęboko 
ująć cud inkarnacji. 

Dla Lutra Chrystus pod każdym względem 
był prawdziwym człowiekiem. Posiadał nie tyl-
ko ludzkie ciało, ale także rozum i duszę. Wier-
ność pod tym względem Wyznaniu Atanazjań-
skiemu jest wprost zadziwiająca, gdyż właściwie 
Luter był zafascynowany boską naturą Chry-
stusa. Dzięki tej naturze wartość posiada jedy-
nie krzyżowa ofiara Jezusa. Jednak tylko wier-
ność „Wyznaniu Atanazjańskiemu”, pozwoliła 
Lutrowi zachować w całej rozciągłości wierność 
ewangelicznemu obrazowi Jezusa Chrystusa.

Zafascynowanie Lutra boską naturą Chrystu-
sa wynika z reformacyjnego zrozmienia istoty 
wiary, która nie jest wiedzą o Bogu, ale zaufa-
niem Mu i przyjęciem Jego daru, jakim jest 
zbawienie w Jezusie Chrystusie. Chrześcijańska 
wiara wyrasta z biblijnego słowa: „Słowo cia-
łem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrze-
liśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny 
Syn od Ojca, pełne łaski i chwały” (J 1,14). Bóg 
stał się człowiekiem. Niezmienny i nie podle-
gający przemianie Bóg był w człowieku. To jest 
tajemnica wiary. Wymaga ona ufności i posłu-
szeństwa. Luter w tym względzie daje przy-
kład, gdy wyznaje: „Wierzę, że Jezus Chrystus 
z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem praw-
dziwy człowiek z Marii Panny narodzony jest 
moim Panem (...)” oraz „To jest mój i wszystkich 
Pan, Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy natu-
ralny Syn Boga i Marii, rzeczywisty Bóg i czło-
wiek”. Chrystus to Deus incarnatus. Maria nie 
urodziła tylko człowieka Jezusa, którego ciało 
obrał sobie za mieszkanie Syn Boży, ale praw-
dziwego, rzeczywistego Boga. Luter odrzucił 
w tej kwestii poglądy Nestoriusza i nazywa 
Marię Bożą Rodzicielką (Theotokos). Zdecy-
dowane obstawanie Lutra przy sformułowa-
niach Atanazjanum i soboru chalcedońskiego 
nie wyrosło z wierności tym sformułowaniom, 
lecz Pismu Świętemu. Luter odczytywał je po-
dobnie jak ojcowie Kościoła. Jeśli trzymał się 
ich wiary, to tylko dlatego, że wyrażała ona 
wiarę apostołów w Jezusa Chrystusa. Na chry-
stologiczne poglądy Lutra decydujący wpływ 
wywarły dwa miejsca biblijne, a mianowicie 
słowa Chrystusa: „Kto mnie widział, widział 
Ojca” (J 14,9) oraz Pawłowy hymn o poniże-
niu Syna Bożego: „Takiego bądźcie względem 
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siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie 
Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, 
nie upierał się zachłannie przy tym, aby być 
równym Bogu, lecz wyparł się samego sie-
bie, przyjął postać sługi i stał się podobny 
ludziom; a okazawszy się z postawy człowie-
kiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż 
do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,5-
11). W oparciu o teologię Janową Luter twier-
dził, że Boga nie sposób w ogóle znaleźć, jak 
tylko w człowieczeństwie Chrystusa. Wieczny, 
ukryty Bóg (Deus absconditus) w Jezusie Chry-
stusie objawia swe Ojcowskie oblicze. Chrystus 
to Deus revelatus i jako taki jest „zwierciadłem 
Ojcowskiego serca”. Boska natura Chrystu-
sa (divinitas) jest ukryta (abscondita) w Jego 
ludzkiej naturze (humanitas).

4. 
Chrystologia wyłącznej działalności 

Boga
Połączenie natury boskiej i ludzkiej w Chry-

stusie przez poczęcie z Ducha Święte-
go i narodzenie z Marii Panny posiada 
początek, ale nie ma końca. Chrystus 
w żłobie nie tylko był prawdziwym 
człowiekiem, ale również prawdziwym 
Bogiem. Był nim także na krzyżu. A więc 
na krzyżu cierpiał Bóg. Gdyby na Gol-
gocie umarł jedynie człowiek, śmierć 
krzyżowa nie miałaby żadnej wartości. 
Zbawienie jest dziełem Bożym. Cier-
pienie Boga w Chrystusie na krzyżu 
jest dla rozumu niepojętym misterium. 
Korzyść jedynie ma z niego wiara. Nie 
można w tym dopatrywać się patrypa-
sjanizmu modalistów (cierpiał także Oj-
ciec). Można tę teologię Lutra określić 
jedynie jako deipasjanizm. Dla Lutra 
posiada wartość tylko Boże działanie. 
Chrystologia Lutra jest chrystologią 
wyłącznej działalności Boga. 

Jak w związku z powyższym Luter 
interpretował słowa apostoła Pawła 
z Flp 2,6? Co znaczą dla niego słowa, 
że Chrystus, który był w postaci Bożej, 
przyjął postać sługi i stał się podob-
ny ludziom? Luter sądził, że Syn Boży 
przez inkarnację nie wyzbył się bosko-
ści, lecz jedynie niektórych własności 

Bożych. Bóg w Chrystusie jakby się ukrywał. 
Forma Dei przez inkarnację nie przestała ist-
nieć w Chrystusie. Przyjęcie postaci sługi przez 
Syna Bożego, rozumiał ojciec Reformacji nie 
jako akt jednorazowy, lecz permanentne wy-
zbywanie się tego, co z racji boskości należało 
się Chrystusowi. Boskość Chrystusa nie prze-
kreśliła przeto wzrastania człowieka Jezusa 
w mądrości i łasce u Boga i ludzi.

Łatwo zauważyć, że Luter dał nową inter-
pretację starokościelnego dogmatu chrystolo-
gicznego. Do Reformacji rozprawiano głównie 
o dwu naturach w Chrystusie. Luter jako egze-
geta odczytał dogmat chrystologiczny w świe-
tle teologii Nowego Testamentu. Dosłownie 
przyjął i interpretował słowa z Atanazjanum: 
„Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek”. Refor-
mator wittenberski zerwał więc ze scholastycz-
nym mówieniem o dwu naturach w Chrystu-
sie, co nie oznacza, że nie przyjmował dogmatu 
o dwu naturach, boskiej i ludzkiej w ucieleśnio-
nym Synu Bożym. Luter poszedł znacznie dalej. 

Trójca Święta, Andriej Rublow, XV w.



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 9820

Szukał w Chrystusie nie tylko boskości, ale sa-
mego Boga. Znalazł Go wyłącznie w historycz-
nym człowieku Jezusie. I to jest owo novum 
w reformacyjnej chrystologii Lutra. Działal-
ność Jezusa nie była dla naszego Reformatora 
działalnością człowieka, lecz Boga w człowie-
ku. Kazanie Lutra było więc zwiastowaniem 
zbawczego czynu Boga w Chrystusie, dyna-
miczną chrystologią, a chrystologia Lutra dok-
sologicznym kazaniem. Luter jednak nie umiał 
i nie chciał całkowicie uwolnić się od trady-
cyjnej chrystologii. Przy jej pomocy wyjaśniał 
wzajemne oddziaływanie natur w Chrystusie, 
z czego korzystał nie tylko w sporze z Zwinglim 
o istotę Wieczerzy Pańskiej, ale w zrozumieniu 
i wyjaśnieniu znaczenia i wartości zbawczego 
dzieła Chrystusa. Dzieło Chrystusa (opus Chri-
sti) posiadało wartość tylko dlatego, że było to 
właściwe dzieło (opus proprium) Boże w Chry-
stusie. Warto tu więc przynajmniej w skrócie 
przedstawić naukę o wzajemnym oddziaływa-
niu natur w Chrystusie (communicatio idio-
matum). Rezultatem wcielenia Syna Bożego, 
boskiego Logosu, jest doskonałe zjednocze-
nie natur w Chrystusie. Od inkarnacji żadna 
z obu natur nie istnieje już poza drugą. Logos 
nie istnieje poza ciałem, ciało Chrystusa zaś 
nie istnieje poza Logosem. W Bogoczłowieku 
Chrystusie Bóg jest człowiekiem, a człowiek 
Bogiem. Nie można zaś powiedzieć, że boskość 
jest człowieczeństwem a człowieczeństwo bo-
skością, bowiem w Chrystusie nie doszło do 
pomieszania natur. Natury jednak na siebie 
oddziaływują i udzielają właściwości (commu-
nicatio idiomatum).

5. 
Pytanie wiary o Chrystusa jako praw-
dziwego Boga i prawdziwego człowieka

Zachodzi wymiana właściwości pomiędzy 
naturami oraz całej osoby Bogoczłowieka a po-
szczególnymi naturami. Jednakże natura ludz-
ka nic nie może dać naturze boskiej, bowiem 
Bóg jest niezmienny. Mówi się przeto o trzech 
rodzajach udzielania właściwości, a więc: 

1. to, co dotyczy natury boskiej i ludzkiej, 
przypisuje się całej osobie Chrystusa (genus 
idiomaticum), 

2. to, co dotyczy całej osoby Chrystusa, 
przypisuje się poszczególnym naturom (genus 

apotelesmaticum), 
3. to, co odnosi się do natury boskiej, przy-

pisuje się naturze ludzkiej, oczywiście z pewny-
mi ograniczeniami (genus majestaticum). Na-
tura ludzka w Bogoczłowieku otrzymuje tylko 
tzw. czynne boskie przymioty, np. wszechobec-
ność, wszechwiedzę.

Dogmatyczna teoria Lutra o boskoludzkim 
bycie Chrystusa nie jest wewnętrznie jedno-
lita i zawiera sprzeczności. Jest tak dlatego, 
że tkwią już one w starokościelnym dogma-
cie o dwu naturach w Chrystusie. Luter dążył 
do rozładowania tego wewnętrznego napięcia, 
co nie udało mu się w pełni. Ale czy to jest 
możliwe i konieczne? Tam, gdzie dochodzi do 
spotkania tego, co boskie z tym, co ludzkie, ro-
dzi się napięcie, wytwarza się sfera misterium, 
w przeciwnym wypadku Bóg nie byłby Bo-
giem. Luter twierdził: „Jeśli bowiem Jego spra-
wiedliwość byłaby taka, że ludzkimi zdolno-
ściami poznawczymi mogłaby być uznana za 
sprawiedliwą, to po prostu nie byłaby to spra-
wiedliwość boska i niczym nie różniłaby się 
od sprawiedliwości ludzkiej. Ale skoro Bóg jest 
prawdziwy i jeden, a do tego niepojęty i nie-
dostępny dla rozumu ludzkiego, stosowne jest, 
a nawet jest konieczne, aby i sprawiedliwość 
była niepojęta”. Powiedzieć również można, że 
gdyby boskość w człowieku Chrystusie była 
możliwa do poznania, zrozumienia i zdefinio-
wania, wtedy Bóg w Jezusie Chrystusie nie 
byłby rzeczywistym Bogiem. Wiara dopuszcza 
takie napięcie, sama bowiem stwarza napięcie 
pomiędzy przedmiotem wiary a oglądaną rze-
czywistością, i jest wyrazem zaufania do Boga, 
niepoznawalnego poza Chrystusem.

Niezaprzeczalnie trwałe jest znaczenie Lutra 
w historii chrystologii. Nieprzemijające zna-
czenie posiada jego podstawowe wyznanie, 
że w Jezusie Chrystusie jest serce i wola Ojca. 
Jest to zbawienna wola Boga wobec nas. Chry-
stus jest więc Bogiem dla nas. 

Chrystologia ojców Kościoła i Reformacja 
zawsze stwarza i stawia pytanie: Jak Bóg stał 
się i jest Bogiem dla nas? To wielka tajemnica, 
która jest darem dla nas, ale i zadaniem. Praw-
dziwa wiara to wiara poszukująca.

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
450 lat temu

w Sandomierzu na synodzie generalnym 
z udziałem trzech wyznań ewangelickich: lu-
teran, kalwinów i braci czeskich uchwalono 
Consensus Sandomiriensis, zwane popularnie 
Ugodą sandomierską, której oryginalny tytuł 
brzmi: Akt wzajemnej zgody w sprawie artyku-
łów religii chrześcijańskiej między kościołami 
Wielkopolski i Małopolski, Rusi, Litwy i Żmu-
dzi, które odnośnie Konfesji Augsburskiej, Braci 
Czeskich i Helweckiej dotychczas zdawały się 
różnić między sobą; zawarty w Sandomierzu 
dnia 14 kwietnia 1570 roku.

Synod rozpoczął obrady 9 kwietnia. Nie bez 
komplikacji przy jednym stole zasiedli świeccy 
i duchowni przedstawiciele trzech kościołów 
ewangelickich. Był po temu najwyższy czas. Sy-
tuacja polityczna w Polsce zmieniała się z dnia 
na dzień. Oto na Zygmuncie Auguście (1572) wy-
marła panująca w Polsce dynastia Jagiellonów. 
Nastał czas królów elekcyjnych: Henryka Wale-
zego, Stefana Batorego, trzech Wazów: Zygmun-
ta III, Władysława IV, Jana Kazimierza..., w su-
mie 11 władców, których poczet zamknął w 1795 
r. Stanisław August Poniatowski. Już za pano-
wania przedostatniego Jagiellona Zygmunta 
Starego przeniknęła do Polski z Wittenbergii Re-
formacja Luterańska, która znalazła oddźwięk 
przede wszystkim wśród mieszczan, ale także 
szlachty i ludzi wykształconych w Małopolsce, 
Pomorzu Gdańskim, Wielkopolsce, poza granica-
mi Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Śląsku. 
Już w 1525 r. miały miejsce dwa wydarzenia: 
hołd pruski na krakowskim rynku złożony przez 
byłego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohen-
zollerna, jego przejście na luteranizm i uznanie 
tego wyznania za religię panującą na terenie 
utworzonych Prus Książęcych. Był to ewene-
ment na skalę europejską, gdyż na wskroś kato-
licki kraj zgodził się na przyjęcie pod swoje skrzy-
dła ewangelickie lenno. Niebawem, niezależnie 
od „przecieków” nauki Marcina Lutra z Witten-
bergi, również z Królewca, zwłaszcza po utworze-
niu uniwersytetu (1544) i założeniu drukarni, za-
częły rozchodzić się pisma reformacyjne także, 
w języku polskim, po całym kraju. Przeciwstaw-

nym głośnym wydarzeniem był incydent 
w Gdańsku. Miasto zostało opanowane przez 
plebs i mieszczaństwo, które przyswoiło już so-
bie nauki Lutra. Uczestnicy tumultu pozbawili 
urzędów burmistrza i rajców miejskich, opano-
wali kościoły i skasowali klasztory, domagali się 
wolności głoszenia Ewangelii, wprowadzili rzą-
dy demokratyczne i domagali się wyjęcia miasta 
spod jurysdykcji biskupa, ale - co warte podkre-
ślenia - nie wypowiedzieli posłuszeństwa królo-
wi i zapewnili przekazywanie mu należnych po-
datków. Odpowiedzią króla Zygmunta Starego 
była pacyfikacja miasta przy pomocy wojska, 
ścięcie 14 przywódców rewolty przed dworem 
Artusa i przywrócenie rządów katolickiego pa-
trycjatu (17.04.1526). Coraz częściej jednak wyda-
wane edykty króla przeciw szerzeniu się nauki 
Lutra nie miały prawie żadnej mocy sprawczej, 
gdyż nie miał ich kto egzekwować, a ogłaszane 
przez Kościół wyroki zwłaszcza przez szlachtę 
były ignorowane. Nie oznacza to, że tu i ówdzie 
nie doszło do przykrych incydentów. Szlachta 
coraz śmielej domagała się ukrócenia jurysdyk-
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cji kościelnej, redukcji godności senatorskich 
wyższego duchowieństwa w sejmie, sekularyza-
cji części dóbr kościelnych, nałożenia podatków 
na duchowieństwo. Gdy do Polski dotarły nauki 
drugiego wielkiego reformatora Jana Kalwina, 
szlachta w Małopolsce, Wielkopolsce i na Litwie 
skorzystała z niezależności kościoła helweckiego 
od władz politycznych, przyjęła na swoje barki 
jego rozwój w swoich włościach, była też pewną 
formą podkreślenia swojej godności narodowej. 
Trzecią grupą wyznawców Reformacji byli Bra-
cia Czescy. Pierwsza fala husyckich emigrantów, 
uciekająca z Czech z powodu prześladowań reli-
gijnych (1548), znalazła azyl zwłaszcza w połu-
dniowej Wielkopolsce i na terenie Prus. Każda 
z tych grup propagowała swoje wyznanie, 
zwłaszcza po sformułowaniu swoich konfesji 
(augsburskie 1530, helweckie 1563), celebrowała 
swoje nabożeństwa według własnych porząd-
ków kościelnych, wydawała podstawowe druki 
wyznaniowe, jak: postylle, kancjononały, kate-
chizmy, wreszcie tłumaczenia na język polski 
fragmentów Pisma Świętego i całych Biblii 
(pierwszą polską ewangelicką była Biblia brze-
ska wydana w 1563 r., potem gdańska – w 1632 
r.), a także pisma polemiczne. W tym miejscu 
trzeba wymienić monumentalne dzieło Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego „O naprawie Rzeczy-
pospolitej” („Commentariorum de Republica 
emendanda libri quinque”) napisane po łacinie, 
w całości wydrukowane w Bazylei 1554 r. Piąta 
księga traktowała „O Kościele” i była przedmio-
tem ostrej krytyki i cięć cenzury kościelnej. Obok 
pism o charakterze religijnym zaczęły się także 
pojawiać pierwsze tytuły polskiej literatury 
pięknej, której ojcem uznano Mikołaja Reja, gło-
szącego wszem i wobec „A niechaj narodowie 
wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój 
język mają”. Niemałe znaczenie dla podniesienia 
poziomu oświaty i wykształcenia młodego po-
kolenia miały Gimnazja Akademickie w Gdań-
sku (od 1558), w Toruniu (od 1568), a także Aka-
demia Braci Polskich w Rakowie (od 1602). Po 
zawarciu pokoju religijnego w Augsburgu w 1555 
r. szlachta polska jeszcze odważniej wystąpiła do 
króla z nowymi postulatami: przejęcia przez nie-
go spraw wyznaniowych, zniesienia celibatu, 
wyboru duchownych przez szlachtę, usunięcia 
biskupów z senatu, uznania Komunii Świętej 
pod obiema postaciami, utworzenia kościoła na-

rodowego na wzór Anglii i inne. Miasta na Po-
morzu uzyskały pełnię swobód wyznaniowych 
dla luteran. Z drugiej strony Kościół katolicki wi-
dząc, że w walce z nowymi ruchami religijnymi 
na współpracy z władzą świecką niewiele sko-
rzystał, wziął sprawy w swoje ręce, przeprowa-
dził szereg reform wewnątrzkościelnych, zdyscy-
plinował duchowieństwo, stopniowo redukował 
wpływy koncyliarystów, a co najważniejsze, po 
pokonaniu wielu przeszkód i po wielu latach do-
prowadził do końca obrady Soboru Trydenckie-
go (4.12.1563). Wydana przez Piusa IV bulla po-
soborowa dała początek kontrreformacji. Już 
w 1540 papież Paweł III zatwierdził powstanie 
Towarzystwa Jezusowego, wykształconej i kar-
nej formacji zakonników wypełniających bez-
względnie polecenia papieskie z zadaniem przej-
mowania inicjatyw we wszelkich formach życia 
społecznego, szkolnictwie, a szczególnie przygo-
towanych do zwalczania herezji reformacyjnej. 
Za sprawą kardynała Stanisława Hozjusza 
pierwsze kolegium jezuickie na terenie Polski 
powstało w Braniewie w 1564 roku i stopniowo 
poszerzało sieć swoich placówek w: Wilnie 
(1570), Poznaniu (1573), Krakowie (1579), Toruniu 
(1596). Jednym z najaktywniejszych jezuitów 
działających w Polsce był Piotr Skarga, autor 
„Żywotów Świętych” i „Kazań Sejmowych”, 
pierwszy rektor założonego przez Stefana Bato-
rego w Wilnie uniwersytetu (1567), wszechobec-
ny na dworze Zygmunta III Wazy. Wszelkie sta-
rania o ustanowienie kościoła narodowego, 
w których wielki udział miał znany w Europie 
działacz reformacyjny Jan Łaski, spełzły na ni-
czym. Przybyły do Polski nuncjusz Giovanii 
Francesco Commendone skutecznie te starania 
sparaliżował (1564), w senacie dalej zasiadali tyl-
ko biskupi katoliccy, a ci dołożyli wszelkich sta-
rań, aby króla zniechęcić do ustępstw na rzecz 
rozpanoszonej szlachty i magnaterii. Polemika 
w sprawach religijnych nie osłabła, wręcz prze-
ciwnie, po przybyciu do Polski jezuitów nabrała 
impetu. Bolesnym w tym wszystkim był fakt, 
że nie tyle Kościoły Reformacji występowały 
przeciw wspólnemu wrogowi, co także zażarcie 
wzajemnie oskarżały się między sobą o takie czy 
inne rozbieżności w interpretacji tekstu biblijne-
go. Na domiar u kalwinów doszło do rozłamu 
i utworzenia tzw. zboru mniejszego – Braci Pol-
skich, którzy do polemiki wprowadzili poglądy 
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antytrynitarskie (1563). Gdy 3 lata później pod-
jęto pierwszą próbę wydalenia Braci Polskich 
(arian) z Królestwa, Hozjusz sprzeciwił się temu 
stwierdzając, że trwające w sporach dogmatycz-
nych Kościoły Reformacji same się wykończą. 
Narastające niebezpieczeństwo ze strony kościo-
ła katolickiego w różnych kręgach protestanc-
kich wzbudzały poważny niepokój, myśl o ko-
nieczności zjednoczenia sił, próby pojednania 
stały się potrzebą chwili. Pierwszy krok w tym 
kierunku został podjęty już w 1555 r. w Wielko-
polsce. Na synodzie w Koźminku doszło do unii 
Kościoła Reformowanego (kalwińskiego) 
z husyckim Kościołem Braci Czeskich. Gdy osta-
tecznie idea kościoła narodowego upadła i za-
brakło pojednawczego Jana Łaskiego, w gronie 
ludzi świeckich i duchownych tym razem w Ma-
łopolsce dojrzewała myśl o podjęciu kolejnego 
wysiłku poszerzenia unii kościołów reformacji. 
Dużo zależało od stanowiska wielkopolskiego 
superintendenta Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego Erazma Glicznera-Skrzetuskiego, re-
prezentującego ortodoksyjny luteranizm. Deter-
minacja wojewody krakowskiego Stanisława 
Myszkowskiego i sandomierskiego Piotra Zbo-
rowskiego sprawiła, że w końcu 9 kwietnia 1570 
roku stawili się na soborze generalnym przedsta-
wiciele kościołów: augsburskiego, helweckiego 
i Braci Czeskich. Wykluczono z obrad Braci Pol-
skich. Z niemałym trudem udało się wyjednać 
ustępstwo braci Erazma i Mikołaja Glicznerów. 
Ostatecznie 14 kwietnia doszło do podpisania 
aktu połączenia w głównych sprawach kościo-
łów ewangelickich Wielkopolski, Małopolski, 
Litwy, Żmudzi i Rusi. Pod aktem złożyli swoje 
podpisy: wspomniani wojewodowie Stanisław 
Myszkowski, Piotr Zborowski, w imieniu woje-
wody poznańskiego Łukasza Górki - Stanisław 
Bniński i kasztelan gnieźnieński Jan Tomicki, 
a także uczestniczący w synodzie przedstawiciele 
duchowieństwa wszystkich trzech Kościołów. 
Dla potwierdzenia i rozwinięcia podjętej uchwa-
ły synod zebrany 18 maja 1570 roku w Poznaniu 
uzgodnił treść uzupełniającej uchwały ujętej 
w dwudziestu punktach. Z najważniejszych wy-
mieńmy: „Zatwierdza się uchwały ugody sando-
mierskiej. Duchowni obu wyznań mają udzielać 
sakramentów, kazać, odprawiać nabożeństwa 
podług porządku i zwyczajów swoich Kościo-
łów. (...) Komunię należy pojmować według 

orzeczenia synodu sandomierskiego stosownie 
do artykułu saskiego wyznania, posłanego na 
sobór trydencki w roku 1551; unikać zaś wszel-
kich wyrażeń, słów i objaśnień, różniących się 
od owego wyznania. (...) Należy unikać wszel-
kich sporów między duchowieństwem obu wy-
znań lub członkami ich zborów w sprawach za-
prowadzenia w jednym kościele zmian w nauce, 
karności, obrzędach, itp”. Sandomierski akt pojed-
nania był wielkim krokiem naprzód, chwilowo 
przynajmniej umocnił pozycję kościołów prote-
stanckich w Polsce. Akt był jednocześnie zapo-
wiedzią kolejnego ważnego wydarzenia, jakim 
było ogłoszenie Konfederacji Warszawskiej 
w 1573 roku. Z podziwem i zazdrością spoglądały 
na Polskę inne kraje europejskie, gdzie wolność 
wyznania i tolerancja były pojęciami nieznany-
mi. Niestety, Polska już niedługo później poszła 
ich śladem. Losy reformacji w Polsce zostały 
przesądzone. 

Oczywiście dokument sandomierski spotkał 
się z potępieniem ze strony kościoła katolickiego. 
Głębokim echem odbiły się w Polsce przerażają-
ce wieści o wydarzeniach nocy św. Bartłomieja 
(23/24.08 1572), gdzie w Paryżu i innych miastach 
Francji wymordowano ok. 30000 hugenotów. 
Niebawem i w Polsce „złoty wiek” na długi czas 
został wymazany z kart historii.

250 lat temu
25 maja 1770 roku datujemy początki dzisiej-

szego Hołdunowa. Wówczas, w dzień św. Urba-
na, w północnej części ówczesnej wsi zbiorowej 
Lędziny osiedliły się 64 rodziny tkaczy (303 oso-
by), ewangelickich uciekinierów z miejscowości 
Kozy, położonej 8 kilometrów na wschód od 
Bielska. Ucieczka ewangelików (wyznania refor-
mowanego), potomków osadników fryzyjskich 
(z pogranicza holendersko-niemieckiego), była 
skutkiem kontrreformacyjnej działalności ich 
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pana feudalnego Jordana (wyznania rzymsko-
katolickiego), który też zwiększał im samowol-
nie czas przymusowej pracy w polu i lesie. Książę 
pszczyński Fryderyk Erdmann von Anhalt spro-
wadził te rodziny do Lędzin w eskorcie 70-osobo-
wego oddziału huzarów pod wodzą podporucz-
nika Georga von Woyrscha (jego portret znajduje 
się w hołdunowskim kościele ewangelickim).

Najpierw, pod osłoną nocy i wspomnianych 
żołnierzy, wykorzystując nieobecność w wio-
sce dziedzica Jordana, uciekinierzy pod wodzą 
Johanna Mansela przekroczyli graniczną rzekę 
Wisłę w miejscowości Góra wraz z dobytkiem 
załadowanym na kilkadziesiąt wozów kon-
nych. Poruszając się w kierunku północnym 
dotarli oni do nie funkcjonującego już książęce-
go folwarku Kiełpowy (dawniejsza niemiecka 
nazwa tego folwarku brzmiała Neusorge), usy-
tuowanego w rejonie dzisiejszej hołdunowskiej 
ulicy Gwarków. Ulokowano ich tymczasowo 
w budynkach owczarni i stajni, które musieli 
sami przystosować do zamieszkania. Oczywiście 
dziedzic Jordan nie dał za wygraną, wysłał na-
wet za uciekinierami swoją zbrojną służbę, ale 
została ona obezwładniona przez wspomnia-
nych huzarów i przetransportowana za Wisłę. 
Jego dyplomatyczne protesty docierały nawet 
na dwór polskiego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, który interweniował w tej 
sprawie najpierw w warszawskim poselstwie 
Królestwa Prus, a potem nawet na dworze kró-
lewskim w Berlinie, ale Jordanowi nie udało 
się odzyskać swoich protestanckich poddanych. 
Tym bardziej, że już dwa lata później nastąpił 
pierwszy rozbiór Polski, a potem powolny upa-
dek państwa polskiego. 

Mimo oficjalnych zapewnień administra-
cji księcia pszczyńskiego uciekinierzy z Kóz nie 
mieli zapewnionych warunków do normalne-
go życia. Na początku lipca 1770 roku opraco-
wano plan budowy nowego osiedla, które mia-
ły tworzyć 32 budynki dwurodzinne z kamienia 
dolomitowego uzyskiwanego z kamieniołomu 
w Krasowach i kryte słomą, usytuowane po 
obu stronach ulicy (dzisiejszej północnej części 
ulicy Hołdunowskiej, począwszy od obecnego 
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury). Pod 
koniec sierpnia w stanie surowym stało już 
6 budynków, ale – głównie z powodu opiesza-
łości i biurokratycznych przeszkód ze strony mi-

nistra Hoyma z Wrocławia – budowa kolejnych 
przeciągała się w czasie. Dopiero w 1775 roku 
ostatnie rodziny przesiedleńców z Kóz mogły 
zamieszkać w nowych domach. Koloniści jako 
tkacze rozwinęli na swych krosnach produkcję 
płótna lnianego wysokiej jakości, sprzedawa-
nego zarówno na terenie Niemiec jak i Polski. 

Pierwotnie nową kolonię nazywano „An-
halt”, na cześć wspomnianego pana pszczyń-
skiego Fryderyka Erdmanna von Anhalt, a jed-
nocześnie od niemieckich słów „halt an”, czyli 
„zatrzymać się”, skąd wywodzi się późniejsza 
polska nazwa tej dzielnicy - Hołdunów. 

W 1775 roku utworzono odrębną od Lędzin 
jednostkę administracyjną Anhalt, której wój-
tem został wspomniany J. Mansel, a która prze-
trwała aż do 1922 roku, kiedy to stała się gminą 
Hołdunów (także podczas okupacji niemiec-
kiej). Odrębną od Lędzin gminą bądź groma-
dą czy osiedlem był Hołdunów także w latach 
1951-1962.

Początki dzisiejszego Hołdunowa to również 
zarazem początki parafii ewangelickiej na tym 
terenie, najpierw wyznania ewangelicko-re-
formowanego (kalwińskiego), a od 1830 roku 
– wyznania ewangelicko-augsburskiego (lute-
rańskiego). Już w 1778 roku oddano do użyt-
ku w Anhalt obszerny dwupiętrowy budynek, 
w którym mieścił się dom modlitwy, szkoła pa-
rafialna oraz mieszkania dla nauczyciela i orga-
nisty. Rolę tę pełnił aż do końca II wojny świa-
towej. Obecnie (po przebudowie i adaptacji) 
stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury 
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i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Okazały 
murowany kościół pw. Świętej Trójcy hołdu-
nowscy ewangelicy wybudowali w  1902 roku. 
W 1947 roku został on przekazany do użytko-
wania miejscowej parafii rzymskokatolickiej. 
15 września 1955 roku świątynia ta uległa bar-
dzo poważnemu uszkodzeniu na skutek szkód 
górniczych i została zamknięta, by ostatecznie 
w 1967 roku zostać całkowicie rozebrana. Nowy 
kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy (przy 
ul. J. Ch. Ruberga) poświęcono 12 października 
1986 roku. Hołdunowscy ewangelicy grzebani 
byli na cmentarzu parafialnym, gdzie zacho-
wała się zabytkowa kaplica cmentarna z 1797 
roku i grób pierwszego miejscowego pastora 
ks. Johanna Schleiermachera, zmarłego w 1794 
roku. Nie zachował się, niestety, grób Johanna 
Christiana Ruberga, wynalazcy przemysłowej 
metody wytopu cynku, kierownika huty szkła 
w Wesołej. Zachowało się za to dawne Marti-
neum, oddane do użytku w 1897 roku jako sie-
rociniec dla chłopców z rodzin ewangelickich 
z południowej części Górnego Śląska. W latach 
1951-2008 budynek ten był siedzibą Izby Poro-
dowej w Lędzinach.

75 lat temu
9 kwietnia 1945 roku w Flosenburgu stra-

cony został wybitny duchowny ewangelicki, 
publicysta, wikariusz w Barcelonie, duszpasterz 
akademicki w Londynie, inicjator i główny 
działacz Kościoła Wyznającego w Niemczech, 
kierownik seminarium kaznodziejskiego w Fin-
kenwalde pod Szczecinem. 

Urodził się 4 lutego 1906 roku we Wrocła-
wiu jako jeden z ośmiorga dzieci profesora psy-
chiatrii w Berlinie, Karla. Dieter podjął studia 
teologiczne w Tybindze w wieku lat 17, konty-
nuował je w Berlinie. Za pracę pt. Sanctorum 
communio („Świętych obcowanie”) otrzymał 
tytuł doktora teologii. W 1930 roku się habilito-
wał i otrzymał stanowisko docenta berlińskie-
go uniwersytetu. 5 września 1930 roku wyje-
chał na studia zagraniczne w Union Theological 
Seminary w Nowym Jorku, gdzie poznał sytu-
ację społeczną, a przede wszystkim życie religij-
ne Afroamerykanów w USA. Od przełomu lat 
1932 i 1933 Bonhoeffer oddalał się od kariery 
uniwersyteckiej, poświęcając się pracy duszpa-
sterskiej. Jego działalność przypadała na lata 

rosnących wpływów Hitlera w Niemczech, na 
czas, kiedy ideologia nazistowska stawała się 
niemiecką ideologią państwową. Wyjechał do 
Londynu, gdzie w latach 1933–1935 był pasto-
rem. Po powrocie do nazistowskich Niemiec 
wstąpił do Kościoła Wyznającego. Bonhoeffer 
przeciwstawiał się ideologii nazistowskiej, wi-
dząc w niej zagrożenie dla chrześcijan, dla Niem-
ców i dla ludzkości. Głosił hasła pacyfistyczne 
na gruncie religii (bracia w Chrystusie nie mogą 
skierować broni przeciw sobie, bowiem tak na-
prawdę skierowaliby ją przeciw Chrystusowi), 
nawoływał wiernych do przeciwstawiania się 
nazizmowi i ostrzegał przed zagrożeniem niesio-
nym przez jego zwolenników. W 1934 roku na 
ekumenicznym zjeździe młodych protestantów 
w Danii kreślił wizje wojny, którą może wy-
wołać nazizm. Jego przekonania nie mogły po-
zostać niezauważone przez hitlerowskie władze 
i wkrótce, bo w 1935 roku, pozbawiony został 
urzędowo prawa do nauczania. Stworzył wów-
czas półlegalne seminarium duchowne, które 
prowadził w Finkenwalde (dziś Zdroje, dzielni-
ca Szczecina). Wspólnota ta stała w całkowitej 
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opozycji do ówczesnego „urzędowego” kościoła 
niemieckiego, lojalnego wobec nazizmu. Bon-
hoeffer nie tylko pragnął swobody głoszenia 
Ewangelii, lecz także gotów był zaryzykować 
życie, sprzeciwiając się Hitlerowi i pomagając 
Żydom w ucieczce. Twierdził, że „Kościół tylko 
wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje dla 
tych, którzy pozostają poza nim”, i postulował 
„bezwarunkową powinność Kościoła wobec 
ofiar każdego systemu społecznego, nawet je-
żeli nie należą do wspólnoty chrześcijańskiej”. 
Wspólnota została zlikwidowana przez gestapo 
w 1937 roku, a próba wznowienia działalności 
w okolicy Koszalina zakończyła się rok później 
aresztowaniami niektórych jej uczestników. 
Bonhoeffer pod koniec 1938 roku nawiązał kon-
takt z opozycyjnie wobec nazizmu nastawiony-
mi oficerami armii niemieckiej, utrzymując sta-
łe kontakty z Kościołami zagranicznymi. Przed 
wybuchem wojny, wiosną 1939 roku odwiedził 
Anglię, gdzie rozmawiał z biskupem Georgiem 
Bellem i występował jako przedstawiciel opo-
zycji wobec Hitlera, a następnie Stany Zjedno-
czone, skąd wrócił w roku 1940. Objęty zakazem 
publikacji, pracy naukowej i głoszenia kazań 
nawiązał bliski kontakt z admirałem Canarisem, 
szefem Abwery, krytycznie nastawionym wobec 
Hitlera i jego najbliższych współpracowników, 
dzięki czemu uzyskał chroniącą go w znacznej 
mierze przed gestapo legitymację pracownika 
wywiadu, dzięki której też mógł poruszać się 
dość swobodnie po Niemczech i przekraczać 
granice. Podczas jednej ze swoich podróży do 
Sztokholmu spotkał się z Bellem, za którego po-
średnictwem przekazał Brytyjczykom dowody 
eksterminacji Żydów oraz zwrócił się do nich 
w imieniu grupy spiskowców – w tym genera-
łów Hansa Ostera i Ludwiga Becka – o pomoc 
w usunięciu Hitlera. Brytyjczycy potraktowali 
jednak przekazaną prośbę jako prowokację i nie 
zareagowali. W styczniu 1943 roku zaręczył się 
z Marią von Wedemayer, a 5 kwietnia został 
aresztowany pod ogólnym zarzutem „osłabia-
nia potencjału wojennego Niemiec”, wobec 
braku konkretnych dowodów uczestnictwa 
w spisku przeciw Hitlerowi. Wpływy Canarisa 
nie były wystarczające, aby Bonhoeffera uwol-
nić, ale pozwoliły na przeniesienie go z aresztu 
policyjnego gestapo do względnie spokojnego 
więzienia w Berlinie, w którym wiele pisał. 

Jego zapiski ukazały się po wojnie w tomie pt. 
Widerstand und Ergebung „Opór i poddanie”. 
Nie skorzystał z możliwości ucieczki z więzienia, 
a po nieudanym zamachu na Hitlera 20 lipca 
1944 i wykryciu związku z tym zamachem Ca-
narisa i grupy współpracujących z nim oficerów 
– oraz Bonhoeffera – pastor został w paździer-
niku 1944 przeniesiony ponownie do więzienia 
gestapo. Stamtąd trafił do obozu koncentracyj-
nego w Buchenwaldzie. Hitler nie zapomniał 
o nim nawet w obliczu katastrofy Niemiec: 
na jego osobisty rozkaz 9 kwietnia 1945 roku, 
dwa tygodnie przed wkroczeniem Ameryka-
nów, Bonhoeffer wraz z admirałem Canarisem 
i generałem Osterem został postawiony przed 
trybunałem doraźnym, skazany i stracony na 
szubienicy w obozie Flossenbürg. Jego myśl 
teologiczna, wraz z rozważaniami na temat „bez-
religijnego chrześcijaństwa”, którym męczeńska 
śmierć teologa nadała jeszcze głębszą wymowę, 
wywarła istotny wpływ na powojenną teolo-
gię w Wielkiej Brytanii i Ameryce, a także na 
polskich intelektualistów i działaczy opozycji, 
takich jak Stanisław Barańczyk czy Jacek Kuroń 
oraz na twórczość Tadeusza Różewicza. Por. „In-
formator Parafialny” 2006/02, s. 8.

175 lat temu 
4 kwietnia 1845 roku w Drogomyślu urodził 

się ks. Jerzy Badura, wybitny kaznodzieja, pu-
blicysta, wydawca i redaktor Nowin Szląskich, 
obrońca polskich ewangelików, duszpasterz 
w Krakowie, Mysłowicach, Sycowie i Między-
borzu. Ojciec jego, Michał pełnił funkcję wło-
darza we dworze arcyksięcia Albrechta Habs-
burga, matka Ewa z domu Tolasz pochodziła 
z Pruchnej. Jerzy wychowywany był w rodzi-
nie kultywującej wartości religijne i patriotycz-
ne, to przede wszystkim rodzina kształtowała 
jego światopogląd. Już we wczesnych latach 
swego życia wyróżniał się mądrością i znako-
mitą pamięcią. Rodzice postanowili wykształ-
cić uzdolnionego syna, dlatego posłali go do 
ewangelickiego gimnazjum w Cieszynie. Pod-
czas edukacji Jerzego duży wpływ na niego 
mieli: wychowawca szkolny Jan Gorgoń oraz 
drogomyski pastor Andrzej Drozd. Szybko zmar-
li rodzice młodego Jerzego. Musiał on samo-
dzielnie myśleć o swojej przyszłości i podejmo-
wać decyzje, co będzie robił w dalszym życiu. 
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Będąc ciągle uczniem, starał się zarabiać na 
własne utrzymanie. Mimo przeciwności losu 
w nauce był solidny, bardzo zdolny i towarzy-
ski, lubiany przez kolegów. Nie marnował oka-
zji i już w gimnazjum (1856-1864) stał się jed-
nym z liderów kultywowania polskiej mowy, 
kultury i pracy narodowej. Pierwszą organizację 
gimnazjalną „Wzajemność” utworzył w 1863 
roku. Młodzi członkowie zrzeszeni w „Wzajem-
ności” założyli sobie szczytne cele: zaintereso-
wanie przeszłością narodu i walkę o utrzymanie 
polskości. Na spotkaniach próbowali wzbudzać 
umiłowanie do zniewolonej Polski poprzez po-
znawanie jej historii, literatury, tradycji i kultu-
ry. Ukończywszy naukę w gimnazjum, konty-
nuował swoją działalność podczas studiów 
teologicznych na uniwersytecie w Wiedniu 
(1864-1868). Wśród studentów utworzył stowa-
rzyszenie polskich akademików „Ognisko”. Nie-
zależnie od miejsca pobytu zawsze starał się 
utrzymywać ścisłe kontakty z cieszyńskim ks. 
Leopoldem Otto oraz z Pawłem Stalmachem 
i Andrzejem Cinciałą, słynnymi działaczami 
walczącymi o utrzymanie polskości Śląska Cie-
szyńskiego. Szczególne wrażenie i wpływ na 
Jerzym Badurze wywierał ks. Otto, który zapro-
sił go do współpracy na łamach redagowanego 
przez siebie pisma „Zwiastun Ewangeliczny”. 

W roku 1868 po zdaniu egzaminu teologicznego 
udał się do Lipska, gdzie zdał ostatnie egzami-
ny, które pozwalały mu sprawować funkcję pa-
stora. Początkowo został wikariuszem w gór-
skiej parafii Tressdorf w austriackiej Karyntii. 
Tam podjął aktywną walkę z pijaństwem i roz-
wiązłością, wydając broszurę „Krok za krokiem 
w dół”. W 1869 roku umarł ks. Drozd w Drogo-
myślu i ks. Jerzy Badura 5 lipca zgłosił swą kan-
dydaturę na objęcie probostwa w rodzinnym 
Drogomyślu. Jednak rada kościelna mając kilku 
kandydatów zdecydowała o wyborze ks. Glaj-
cara z Krakowa. Po rocznym pobycie w Austrii 
przybył do Krakowa, gdzie w latach 1869 - 1872 
pracował jako drugi pastor i nauczyciel religii 
w Gimnazjum św. Anny. Ten okres jego życia 
miał doniosłe znaczenie, bowiem w czasie po-
bytu w Krakowie Jerzy Badura nie tracił łącz-
ności z Polakami ze Śląska Cieszyńskiego, a jed-
nocześnie mógł utrzymywać kontakty 
z ówczesnymi wybitnymi polskimi literatami: 
Adamem Asnykiem, Teodorem Tomaszem Je-
żem i Józefem Ignacym Kraszewskim. Szczegól-
ną radość dawały mu częste spotkania z pasto-
rem Otto z Cieszyna i możliwości zamieszczania 
swoich artykułów w „Zwiastunie Ewangelicz-
nym”. W 1870 roku Jerzy Badura ożenił się 
z Wilhelminą Wilczysko, wnuczką pastora błę-
dowickiego  Bartelmusa. Chcąc poprawić swoją 
kondycję finansową, Jerzy Badura szukał lepiej 
płatnej posady pastora. Jako poddany austriac-
ki musiał najpierw starać się o uzyskanie oby-
watelstwa pruskiego, co nastąpiło 17 września 
1873 roku. Przeniósł się do Mysłowic (1872-1876), 
gdzie zainicjował budowę kościoła ewangelic-
kiego p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Pozy-
tywnie zasłużył się u tamtejszych Polaków, któ-
rzy byli większością, jednocześnie naraził się 
tamtejszym Niemcom, dlatego po czterech la-
tach zrezygnował z funkcji pastora w Mysłowi-
cach. Z Górnego Śląska przybył do Sycowa 
(5 lipca 1876-1879), gdzie pełnił funkcję drugiego 
– polskiego pastora (wikariusz, diakon). Jedno-
cześnie przez kilka miesięcy zastępował w Mię-
dzyborzu chorego pastora Roberta Fiedlera, któ-
ry zmarł 3 maja 1877 roku. Mimo usilnych starań 
zboru międzyborskiego nie doszło do miano-
wania Badury tamtejszym pastorem. Wówczas 
ks. Jerzy Badura objął posadę proboszcza w La-
skach koło Kępna (1879-1883). Sprawując funk-
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cję pastora w Sycowie i w Laskich, walczył 
o utrzymanie polskich nabożeństw, które miały 
być zlikwidowane przez władze pruskie. Przed 
nowym proboszczem stanęły ogromne zadania: 
zorganizowanie życia parafialnego wiernych, 
wybudowanie świątyni, utworzenie cmenta-
rzy. Najważniejszą rzeczą stały się starania 
zmierzające do wybudowania nowej świątyni. 
Księdzu Jerzemu przydały się dawne doświad-
czenia z budowy kościoła w Mysłowicach. Bu-
dowę kościoła rozpoczęto dnia 23 lipca 1879 
roku. Ksiądz Jerzy Badura pisał: „Z  Bożą pomo-
cą budowa tak się rozwijała, że dziś 4 listopada 
1879 roku na wieży została osadzona kopuła”, 
nad którą umieszczono kulę z krzyżem. W 1881 r. 
parafianie wybudowali szkołę ewangelicką. Po 
kilku latach zdecydowano się wybudować ko-
ściół w Opatowie. Murowany gmach kościoła 
opatowskiego wzorowany był na kościele 
w Laskach. Ks. Jerzy Badura bardzo sprawnie 
kierował nową parafią. Uczestniczył w diece-
zjalnym synodzie pastorów w Ostrzeszowie, 
gdzie omawiano sprawę „polskiej książeczki dla 
konfirmantów”. Opracowywał pisma dla pol-
skiej ludności ewangelickiej w państwie pru-
skim. Jednak już wiosną 1883 roku przeszedł do 
Międzyborza. W zasadzie można powiedzieć, że 
musiał opuścić swoją młodą parafię. Zbyt wy-
raźnie i wytrwale podkreślał swoją polskość, 
był częstym gościem nauczycieli szkół katolic-
kich i ewangelickich. Patronowi parafii nie od-
powiadał tak postępowy duchowny i stąd  nie 
uzyskał ponownej nominacji.  Przejście pastora 
Badury do Międzyborza zbiegło się z poważ-
nym nasileniem germanizacji i walki z polsko-
ścią. Gdy doszło do usunięcia języka polskiego 
ze szkół, zabiegał on o prowadzenie w kościo-
łach katechezy i śpiewu dla dzieci i młodzieży 
w języku polskim. Często, parafrazując czwarte 
przykazanie Dekalogu, mawiał: „Czcij mowę 
ojca i matki twojej”. Za naukę dzieci w języku 
polskim ks. Badura był ostro atakowany i szy-
kanowany. Inspektor szkolny Fengler w skar-
dze do landrata von Buddenbrocka nazwał pa-
stora „zawziętym Polakiem”, który miał gardzić 
Niemcami i ich mową. Pomimo upomnień ze 
strony władz, pastor nadal nauczał i propago-
wał język polski. W 1883 r. władze kościelne na-
kazały Badurze odprawianie 4 razy w roku na-
bożeństw po niemiecku. Polscy wierni 

zdystansowali się do tych wydarzeń i po prostu 
nie przyszli na niemieckie nabożeństwa. Chy-
trym posunięciem było podzielenie w 1884 r. 
podległej mu parafii i przyłączenie wielu Pola-
ków do jej niemieckiej części. Kolejnym kro-
kiem germanizatorów było zarządzenie 
z 22 kwietnia 1885 r., zakazujące odprawiania 
nabożeństw w języku polskim. Wówczas pastor 
powiedział: „Raczej urząd swój złożę, niż będę 
wygłaszał kazania po niemiecku”. Po kilkuna-
stu latach, w 1893 r. spadło kolejne uderzenie 
w postaci ograniczenia przeprowadzania kate-
chizacji i nauk konfirmacyjnych do czterech razy 
w roku. 0d 1 sierpnia 1886 r. Międzybórz otrzy-
mał oficjalną nazwę Neumittelwalde. Pomimo 
powszechnej ofensywy języka niemieckiego 
nadal w Międzyborzu można było kupić śpiew-
niki i książki religijne w języku polskim, któ-
rych autorem był ks. JerzyBadura. Obronę języ-
ka polskiego ks. Jerzy Badura prowadził nie 
tylko w kościele. Działał również jako publicy-
sta. Od 1884 roku pracował i działał jako redak-
tor ewangelickich „Nowin Szląskich”, które 
ukazywały się we Wrocławiu, będąc pismem 
religijnym i jednocześnie narodowym, otwarcie 
zachęcającym do czytania polskich publikacji, 
prowadzenia polskiego życia kulturalnego i re-
ligijnego . Decyzją konsystorza, wrogiego pol-
skiej prasie, pastorowi międzyborskiemu zaka-
zano pełnienia funkcji redaktora. Badura musiał 
ustąpić, jednak nadal pisywał do „Nowin” ar-
tykuły religijne i patriotyczne. Podjął też współ-
pracę z innymi pismami ewangelickimi, m. in. 
z cieszyńskim „Zwiastunem Ewangelickim”, 
„Gazetą Ludową” z Ełku i „Mazurem” ze Szczyt-
na. Współpracował ponadto z „Przyjacielem 
Ludu” i „Gazetą Ludową”. Dla dzieci przyjmują-
cych pierwszą komunię św. napisał i wydał 
w 1884 r. „Upominek dla konfirmowanych” bę-
dący małym katechizmem. Kolejno wydawał 
po polsku: w 1886 roku „Katechizm międzybor-
ski”, w 1887 r. książeczki „Ojcze nasz” i „Chleb 
powszedni”, w 1889 roku „Ludzie Chrystusowi”. 
Dziełem życia ks. Jerzego Badury były ukoń-
czone w 1906 roku „Liczby prorockie”. Autor po-
tępił w nich działalność Hakaty, germanizację, 
przewidział wybuch i zakończenie wojny, prze-
powiadał odzyskanie niepodległości przez Pol-
skę. Utwór został wydany po śmierci Badury 
dopiero w 1920 roku w Odolanowie. Nacisk 
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germanizacyjny najsilniejszy był na Dolnym 
Śląsku, działania władz na Opolszczyźnie czy 
w Wielkopolsce były słabsze. Wytrwała walka 
księdza Badury była bezustanna, języka pol-
skiego używał tak w obowiązkach kościelnych 
(chrzty, śluby, pogrzeby), jak i na zebraniach 
zboru. W metrykach przywracał prawidłowe 
brzmienie polskim nazwiskom, przeciwdziałał 
ich niemczeniu. Aż do 1909 roku, czyli do swego 
przejścia na emeryturę, pastor Badura uważany 
był za działacza aktywnie przeciwdziałającego 
germanizacji. Władze, nie potrafiąc zaszkodzić 
Badurze, zemściły się na jego synu. Kazimierz 
Badura studiował na Uniwersytecie Wrocław-
skim teologię ewangelicka, niestety, uniemożli-
wiono mu w 1907 roku przystąpienia do pań-
stwowego egzaminu na pastora. Odtąd 
pracował w Międzyborzu, prowadząc księgarnię. 

9 grudnia 1908 r. zasłużony pastor między-
borski obchodził 40-lecie ordynacji. Na cichą 
uroczystość zjechało kilku bliskich jubilatowi go-
ści. Ks. Jerzy Badura zmarł po ciężkiej chorobie 
2 września 1911 roku w Międzyborzu. Tam też go 
pochowano, jednak jego grób został zniszczony. 
Pastor odszedł uwielbiany przez swoich parafian, 
a znienawidzony przez pruskie władze. W jego 
biogramie w Polskim Słowniku Biograficznym 
zapisano o nim piękne słowa: „nieustraszony 
obrońca praw ludu polskiego, gorliwy duszpa-
sterz, wybitny kaznodzieja, wytrawny publicy-
sta, ostatni polski pastor na Dolnym Śląsku…”. 
Epilogiem pracowitego życia i całokształtu dzia-
łalności Jerzego Badury były poczynania jego 
bliskich. Po wybuchu I wojny światowej pojmo-
wani przez władze jako „niepewni politycznie” 
zostali aresztowani i osadzeni w Oleśnicy. Syn 
Kazimierz Badura prowadził księgarnię w Mię-
dzyborzu, wspólnie z siostrą Bronisławą Przy-
kutową rozprowadzali polskie książki i prasę. Po 
zakończeniu wojny musieli opuścić Niemcy a ich 
nieruchomości skonfiskowano. (Zob. IP 63/2010)

100 lat temu
21 czerwca 1920 roku w Warszawie urodził 

się Władysław Chojnacki, bibliograf i historyk, 
prof. i kierownik Instytutu Historii PAN, autor 
m.in. Bibliografii polskich druków ewangelic-
kich ziem zachodnich i północnych 1530-1939 
wydanej przez Wydawnictwo Zwiastun w 1966 
roku. Jeszcze przed wybuchem II wojny świa-

towej zdążył ukończyć szkołę podstawową 
i Gimnazjum Stowarzyszenia Dyrektorów Pol-
skich Szkół Średnich Państwowych. Dalszą na-
ukę musiał przerwać z powodów zdrowotnych, 
udając się na kurację do Otwocka. Studia rozpo-
czął w czasie wojny na tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich (Poznańskim), ale i te musiał 
przerwać dwa lata później z powodu nawro-
tu choroby, a także wsypy studentów. Ciężka 
operacja w 1943 roku wyłączyła go z działalno-
ści podziemnej i czynnego udziału w Powsta-
niu Warszawskim. Utracił wówczas maszyno-
pisy swoich prac o polskich tradycjach Prus 
Wschodnich i polską bibliografię tego regionu; 
ocalał jedynie „Słownik nazw miejscowych 
południowych powiatów Prus Wschodnich” 
(wydany w 1946 roku). Gdy tylko po ustaniu 
działań wojennych Uniwersytet Warszawski 
rozpoczął swoją działalność, Chojnacki podjął 
studia, które ukończył w roku 1948 uzyskaniem 
magisterium. Trzy lata później obronił na Uni-
wersytecie Poznańskim pracę doktorską „Spra-
wy Mazur i Warmii w korespondencji Wojcie-
cha Kętrzyńskiego”. W przyszłości Wojciechowi 
Kętrzyńskiemu, wybitnemu badaczowi Warmii 
i Mazur, miał poświęcić kilka prac. Niezależnie 
od studiów Chojnacki z całą energią przystąpił 
do ratowania zbiorów naukowych w zniszczo-
nej Warszawie, a następnie do zorganizowania 
biblioteki Instytutu Zachodniego w Poznaniu. 
Wiązało się to z częstymi wyjazdami na War-
mię i Mazury, i zabezpieczaniem poniemiec-
kich archiwów i księgozbiorów oraz pamiątek 
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piśmiennictwa polskiego. Wydatnie wspierał 
inicjatywy Emilii Sukertowej – Biedrawiny 
z wielkim poświęceniem zbierającej zwłaszcza 
ocalałe polskie publikacje dotyczące Warmii 
i Mazur, i zabezpieczaniu ich w utworzonym 
Instytucie Mazurskim w Olsztynie. Owocem 
wędrówki Chojnackiego „tropami Smętka” 
(w oparciu o wcześniejszą lekturę Melchiora 
Wańkowicza „Na tropach Smętka”) był obszer-
ny memoriał do Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych w sprawie tragicznego losu autochtonów 
doznających wielu krzywd zarówno ze strony 
„armii wyzwoleńczej”, jak i ludności napływo-
wej i władz lokalnych. W odpowiedzi otrzymał 
z Urzędu Bezpieczeństwa nakaz zaprzestania 
zbierania jakichkolwiek materiałów na te-
mat Warmiaków i Mazurów! Chojnacki z tym 
większą determinacją zbierał i dokumentował 
przeszłość tej ziemi i jej mieszkańców, zwłasz-
cza w XIX w. Dowodem tego jest wspomnia-
ne wyżej nieocenione źródło wiedzy o tym 
regionie i autorze korespondencji i jego respon-
dentów. Z Instytutu Zachodniego w 1950 roku 
przeszedł do pracy w archiwum w Lesznie, 
a w 1953 r. do Zakładu Historii Pomorza utwo-
rzonego w Instytucie Historii Polskiej Akade-
mii Nauk w Poznaniu. Ponadto w latach 1960 
– 1964 objął kierownictwo Sekcji Bibliograficz-
nej Instytutu Zachodniego. Jesienią 1965 r. prze-
prowadził się do Warszawy, obejmując kierow-
nictwo Zakładu Bibliografii Historii Polski XIX 
i XX wieku. Z początkiem 1967 r., po habilitacji, 
uzyskał stopień docenta nauk humanistycznych 
na Uniwersytecie Wrocławskim za unikatową 
pracę „Bibliografia polskich druków ewangelic-
kich Ziem Zachodnich i Północnych 1530–1939”. 
W 1975 roku na mocy uchwały Rady Państwa 
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego. Na własną prośbę uzyskał przeniesie-
nie do Zakładu Historii II Wojny Światowej. 
W dniu przejścia na emeryturę z nadania se-
kretarza naukowego PAN otrzymał w 1991 roku 
tytuł profesora zwyczajnego. Był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytu-
tu Zachodniego w Poznaniu, Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu, Polish American Histori-
cal Association w USA, honorowym członkiem 
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Dorobek naukowy 
i publicystyczny prof. Chojnackiego obejmuje 

ponad 260 pozycji. Są to niejednokrotnie pra-
ce pionierskie, po dziś stanowiące główne źró-
dła informacji z wybranych fragmentów wie-
dzy historycznej Polski, a zwłaszcza przeszłości 
i teraźniejszości Warmii i Mazur, tym cenniej-
sze, że wolne od metodologii marksistowskiej. 
W przedziale historii Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych, oprócz już wymienionych szczególne 
miejsce zajmuje bibliografia „Warmia i Mazury 
1800 – 1870” oraz reedycja unikatowego dzieła 
Gustawa Gizewiusza „Polska kwestia języko-
wa w Prusiech” napisana w języku niemieckim 
w 1845 r., a zaopatrzonego w komentarze wraz 
z rozszyfrowaniem źródeł i nazwisk informato-
rów autora, których wówczas nie mógł ujawnić. 
Obok innych cenną pracą jest „Słownik polskich 
nazw miejscowości w b. Prusach Wschodnich 
i na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdań-
ska wg stanu z 1941 r.”, który ukazał się w 1946 
roku. Tu także należy wspomnieć o biografiach 
co ważniejszych postaci mazurskich, wśród nich 
o Marcinie Gerssie, Gustawie Gizewiuszu, Mi-
chale Kajce, Karolu Sembrzyńskim, pomiesz-
czonych m.in. w „Polskim słowniku biograficz-
nym”, a także bibliografii „Twórczości Emilii 
Sukertowej – Biedrawiny”. W przedziale historii 
Polski wymienić trzeba wielotomową „Biblio-
grafię historii Polski XIX w.” Osobną działką są 
unikatowe opracowania „Bibliografii publikacji 
podziemnych w Polsce (1981 – 1986)”. Wreszcie 
nie sposób pominąć opracowanych wraz sy-
nem Wojciechem „Bibliografii kalendarzy polo-
nijnych” (1984) i „Bibliografii kalendarzy wyda-
nych w języku polskim poza granicami Polski 
od 1716 roku (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz 
Śląsk Cieszyński)” (1986), a także unikatowej 
„Bibliografii polskich druków ewangelickich 
Ziem Zachodnich i Północnych od 1530 – 1939”– 
1966.Mimo wątłego zdrowia całe życie prof. 
Chojnackiego cechowała nieprzeciętna praco-
witość i rzetelne rozumienie obowiązków hi-
storyka i dokumentalisty. Zmarł w Warszawie 
2 lipca 1991 roku i pochowany 
został w rodzinnym grobowcu 
na Bródnie.

Z różnych źródeł zebrał 
Józef Król
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Matka Ewa urodziła się 31 października 
1866 roku w Miechowicach, zmarła 21 czerwca 
1930 roku.

Na terenie Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Miechowicach znajduje się mały do-
mek, nad drzwiami którego wisi napis: „Wła-
sność Jezusa Chrystusa”. To domek Matki 
Ewy, której imiona i nazwisko Valeska, Anna, 
Katharina, Adelajda, Maria, Elizabeth, Eva von 
Tiele-Winckler dla każdego ewangelika, miesz-
kającego na Śląsku brzmią – choć tajemniczo 
– jednak swojsko i budzą w sercu ciepłe uczu-
cia i skłaniają do dziękczynienia Bogu, że dał 
ziemi śląskiej osobę, która dla ludzi tej ziemi 
uczyniła tak wiele. Dlatego nie wolno nam 
zapomnieć, że w bieżącym roku obchodzimy 
90-tą rocznicę jej śmierci.  

Ewa była ósmym dzieckiem hrabiego Hu-
berta von Tiele-Winckler i jego żony Waleski. 
Dzięki posagowi Waleski i pracowitości Hu-
berta Winklerowie stali się posiadaczami jed-
nej z największych fortun na Górnym Śląsku. 
Ewa, wychowywana przez matkę w duchu po-
bożności katolickiej, była dzieckiem niezwykle 
uduchowionym i wrażliwym na ludzką biedę 
i nieszczęście. Mając 16 lat, wyraziła wolę do-
konania konwersji i przeszła na ewangelicyzm. 

Niespełna dwa lata później, w 1884 roku zo-
stała konfirmowana w Berlinie. Jej marzeniem 

Warto i należy wspomnieć

90 rocznica śmierci 
Matki Ewy
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było całkowicie poświęcić się diakonii. W 1886 
r. udała się do Bethel koło Bielefeld w Niem-
czech, gdzie przygotowywała się do służby 
diakonackiej. Po ośmiomiesięcznym przygoto-
waniu powróciła do rodzinnych Miechowic. 
Po powrocie do Miechowic – za zgodą ojca – 
zajmowała się pracą charytatywną i uczyła się 
dialektu śląskiego. Ojciec Ewy sprzyjał jej od-
daniu się charytatywnej pracy i w 1888 roku, 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Ewa otrzy-
mała od niego plany domu, który nazwano: 
„Ostoja Pokoju”. Został on ukończony 2 lata 
później. Poświęcono go uroczyście 29 września 
1890 roku, a już pod koniec roku 1890, znalazło 

w nim schronienie około czterdziestu kobiet 
i dzieci. Dom dał początek Diakonatowi Ma-
cierzystemu w Miechowicach. 

W 1893 roku Matka Ewa, jak nazywali ją 
podopieczni, wyświęcona została na diako-
nisę w Bielefeld. Za namową Fryderyka von 
Bodelschwingha, założyciela diakonatu Betel, 
Matka Ewa zorganizowała w Miechowicach 
własny diakonat. Wokół pierwszego domu 
wkrótce powstało aż 28 budynków, gdzie 
schronienie znalazły zarówno dzieci, jak i do-
rośli, bezdomni, ubodzy i chorzy. Powstała też 
szkoła powszechna i szkoła, w której dziew-
częta uczyły się  prowadzenia gospodarstwa 
domowego. 

Poza Miechowicami Matka Ewa utworzyła 
ponad 40 Domów, w których schronienie zna-
leźli bezdomni oraz dzieci pozbawione opieki, 
wychowywane w niewielkich grupach, zwa-
nych „rodzinkami”.

Matka Ewa była uzdolnioną poetką i znala-
zła też pomimo wielu obowiązków czas na pi-
sanie religijnych tekstów. Poniżej umieszczone 
cytaty pochodzą z książeczki autorstwa Matki 
Ewy, wydanej w języku polskim pod tytułem 



33

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 98www.parafiajaworze.pl

„Prawdziwy sens życia” przez Wydawnictwo 
„Zwiastun” w Warszawie w 1963 roku. Prze-
kładu z języka niemieckiego dokonało rodzeń-
stwo: Ewa Klemens i Jan Klemens. 

„Właściwy cel życia
- Celem życia nie jest własne szczęście, ale 
  uszczęśliwianie innych.
- Nie chodzi o to, aby nas kochano, lecz byśmy 
  kochali innych i dla nich byli błogosławień-
  stwem.
- Nie chodzi o to, aby samemu używać, lecz 
  aby innym użyczać.
- Nie chodzi o to, aby własną wolę przeprowa-
  dzać, lecz aby się samego zapierać. 
- Nie chodzi o to, aby swoje życie znaleźć, lecz 
  aby je utracić.
- Nie chodzi o to, aby się wybić, lecz aby się 
  zaprzeć samego siebie.
- Nie chodzi o to, aby szukać własnego zado-
  wolenia, lecz radować się, gdy innym dajemy 
  zadowolenie.
- Nie chodzi o to, aby Bóg spełniał naszą wolę, 
  lecz abyśmy Jego wolę spełniali.
- Nie chodzi o to, czy żyjemy długo, ale czy 
  nasze życie miało właściwą treść.
- Nie jest ważne, co myślą i mówią o nas ludzie,
  ważne jest to, czym naprawdę jesteśmy wobec 
  Boga.

- Nie chodzi o to, co czynimy, lecz jak czynimy 
  i dlaczego.
- Nie chodzi o to, kim jesteśmy, lecz jakimi je-
  steśmy.
- Nie chodzi o to, czy mamy rozległą wiedzę, 
  lecz czy stosujemy ją w życiu.
- Nie chodzi o to, za kogo sami się uważamy, 
  lecz czym naprawdę jesteśmy.
- Nie chodzi o to, abyśmy unikali cierpień, lecz 
  aby cierpienie spełniło w nas swój cel.
- Nie chodzi o to, kiedy umrzemy, lecz o to, 
  abyśmy byli gotowi na spotkanie z Bogiem”

„Prawdziwy sens życia
[…]Kto rozwiąże zagadkę sensu życia? ‒ Co 

właściwie jest jego sensem?
Na to pytanie szukali ludzie odpowiedzi 

w ciągu tysięcy lat. Pytali własnych serc, za-
męczali swoje umysły, tworzyli systemy filo-
zoficzne, ale nie znaleźli żadnej odpowiedzi, 
żadnego zadowalającego rozwiązania tej za-
gadki! Jeden tylko może nam udzielić odpo-
wiedzi ‒ to jest Ten, który kiedyś w zaraniu 
dziejów wielkie dzieło stworzenia ukorono-
wał Słowem Swej Wszechpotęgi: „Uczyńmy 
człowieka na wyobrażenie nasze według po-
dobieństwa naszego”. Życie człowieka, stwo-
rzone według woli Bożej i przeznaczone do 
jej wykonywania, dojrzewałoby w świętej 
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harmonii, pełne sensu, rozwoju wszystkich 
sił i darów dla wielkiego, Bożego celu. Wte-
dy jednak między Boga i człowieka wdarł się 
grzech, który jak najgorsza katastrofa wyrzucił 
człowieka z jego pierwotnych torów. Od tej 
chwili życie człowieka, jego działalność, praca, 
cierpienia i śmierć zostały oderwane od planu 
Boga, stały się bezplanowe, pozbawione celu 
i sensu, stały się zagadką nie do rozwiązania. 
Jednak miłość Boga znalazła środki, aby prze-
ciwdziałać tej katastrofie i wskazać drogę wyj-
ścia z chaosu i bezsensowności. Przez tę drogę 
upadła oddalona od Boga i zabłąkana w ciem-
nościach i błędzie istota mogłaby znowu od-
naleźć pierwotne przeznaczenie i odzyskać cel 
podobieństwa. Pomińmy przygotowanie setek 
i tysięcy lat i stwierdźmy w objawieniu Syna 
Bożego zapoczątkowanie nowego rodowodu 
‒ rodowodu dzieci Bożych: Grzeszni z natury, 
przez łaskę wstąpili w nowy stosunek do Ojca, 
przez wiarę w Chrystusa otrzymali siły do no-
wego życia w duchu według woli Bożej.

Życie ludzkie, stworzone na podobień-
stwo Boże, a na nowo stworzone w Chrystu-
sie przez Ducha Świętego, może więc służyć 
pierwotnemu przeznaczeniu, w którym jedy-
nie znajduje ono swój sens i wewnętrzne roz-
wiązanie wszystkich swych zagadek. Spoczy-
wa ono mianowicie w uwielbianiu Boga, co 
jest najwyższym celem każdego stworzenia, 
a przede wszystkim szczytnym powołaniem 
i celem człowieka, stworzonego na podobień-
stwo Boże ‒ wielbić Go docześnie i wiecznie. 
Zadziwiające, jak zupełnie inne staje się życie 
człowieka z chwilą gdy łaska zbawienia skie-
ruje je na drogę woli Bożej! Znika bezradność, 
życie ma jasny plan, nie ma już miejsca na 
bezcelowość ‒ jest natomiast wyraźny obraz 
i niewzruszalne wytyczne. Jeżeli przedtem wy-
dawało się, że życie to jeden łańcuch niezro-
zumiałych przypadków ‒ teraz widać, że jest 
uporządkowane przez wyższą wolę, że pro-
wadzi je dłoń pełna miłości. Życie staje się 
pasmem objawień opieki Bożej i dowodów 
wszechpotężnej, pełnej współczucia miło-
ści. Droga, która przedtem wydawała się tak 
skomplikowana, staje się nagle dla człowieka 
przebudzonego do nowego życia ‒ wolna i ja-
sna. Wszystko, zarówno te najważniejsze, jak 
i te najbłahsze sprawy, zostają wydźwignię-

te z bezsensowności i otrzymują głęboki sens, 
wieczne znaczenie, nieprzemijającą wartość. 
Kiedy ci, którzy jeszcze wzdychają pod ciężarem 
bezsensu życia, pytają: Czy warto żyć? ‒ wów-
czas szczęśliwi, którzy w objawieniu Bożym 
znaleźli rozwiązanie tej zagadki, mogą tylko 
świadczyć o bezcennej wartości życia, które-
go najmniejszy ułamek daje im szerokie pole 
do wykorzystania go do wieczności. Wszyst-
ko, każdy drobiazg, otrzymuje w tym nowym 
stosunku do Boga ‒ stanie łaski, inne oblicze, 
wyższe znaczenie. Wszystkie siły ducha, duszy 
i ciała zostają wyzwolone z pęt egoizmu, zni-
komości i świadomie oddane Temu, który ma 
do tego odwieczne prawo. Każda radość, każde 
powodzenie, każde zewnętrzne i wewnętrzne 
zadowolenie, staje się darem miłości Bożej, 
z którego możemy z wdzięcznością korzystać, 
ale nie egoistycznie i nie samowolnie, lecz za-
wsze i w każdej chwili z gotowością oddania 
go do dyspozycji Dawcy. Stosunek do ludzi 
staje się w tym świetle na nowo uszlachetnio-
ny i promienny. Tak, pryzmat światłości Bo-
żej wyzwala nawet cierpienie z pozornej bez-
sensowności, podnosząc je do roli potężnego 
czynnika dopomagającego do zdobycia wiecz-
nej chwały. Człowiek, który wstąpił na drogę 
woli Bożej, ma jeszcze tylko jedno pragnienie 
‒ osiągnąć cel, wyznaczony mu przez Boga. We 
wszystkim tym co Bóg dopuszcza i jak twier-
dzi ‒ prowadzi działanie Jego miłości i łaski; 
On dla swego wybawionego człowieka pra-
gnie tego, co najszlachetniejsze i wszystko, bez 
wyjątku wszystko, temu najwyższemu celowi 
musi służyć.

Sens życia nie polega więc na tym, aby po-
siadać, używać i osiągać cele, które człowiek 
sam sobie wytknął, ale na wykorzystaniu w 
możliwie jak najlepszy sposób ‒ wszystkich 
otrzymanych sił, darów i sposobności, aby 
osiągnąć w ramach woli Bożej wspaniały cel. 
Naturalne stosunki rodzinne i więzy miło-
ści przestają być z tego punktu widzenia ce-
lem samym w sobie, lecz jak wszystkie inne 
ziemskie zdobycze i przeżycia, zostają podda-
ne woli i służbie Bożej, przez Niego przejęte, 
Jemu podporządkowane i uzależnione Jego 
kierownictwu. Zdawać by się mogło, że w ten 
sposób zmniejsza się wartość życia i jego treść, 
ale tak nie jest: pomnaża się w niespodziewa-
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ny, cudowny wprost sposób i spod panowania 
znikomości zostaje wzniesiona do królestwa 
wieczności. Zamiast bezcelowości ziemskich 
rozkoszy i ludzkich cierpień ‒ wszystko w ży-
ciu poddaje się woli Bożej, nabiera treści, staje 
się ważne i wartościowe, zarówno radość jak 
i cierpienie. U wierzących można wyczuć, że 
osiągnęli wewnętrzny spokój, że mimo pracy, 
trudów bólów, żucie ich stało się bogate i war-
tościowe, służy bowiem najwyższym celom…”

„Godzina ciszy
[…]Do uspokojenia się trzeba łaski. Tylko 

błogosławione serce może powiedzieć: „Moja 
dusza jest spokojna w Bogu”. Od tego we-
wnętrznego niepokoju, który niechybnie pro-
wadzi do zewnętrznej, niezmordowanej ak-
tywności, może uwolnić tylko święty niepokój 
pokuty. Ona prowadzi do krzyża, pojednania 
i w otwarte ojcowskie ramiona Boga. Tam jest 
spokój. Tam dusza nękana zazna odpocznienia.

Przez tę pierwszą, wielką, cichą godzinę łaski 
nie wszystko jeszcze jednak zostało dokonane. 
To młode dziecię Boże, ten wewnętrzny, nowo 
narodzony człowiek, potrzebuje tak samo po-
karmu, jak i ten zewnętrzny. Dla przyjmowania 
tego pokarmu wielkie znaczenie ma „godzina 
uciszenia”. Czy będzie to cała godzina, składa-
jąca się z 60 minut, czy tylko część tego czasu ‒ 
zależeć to będzie od zewnętrznych warunków, 
a także od wewnętrznej potrzeby. Dla dalsze-
go rozwoju nowego człowieka konieczne jest, 
aby człowiek ten codziennie w ciszy powracał 
do Najświętszego Miejsca, aby prosił, szukał 
i pukał aż drzwi się otworzą i dostąpi łaski 
spotkania z Niewidzialnym, a przecież Wszech-
mocnym Panem. Ten czas ciszy potrzebny jest 
dla wewnętrznego skupienia i zaczerpnięcia ze 
źródła żywota, brak jego jest częstokroć przy-
czyną duchowej bezsilności i niedowładu, nie-
dorozwoju. Miałam kiedyś pod swoją opieką 
około czterdziestu młodych dziewcząt, które 
pochodziły ze środowiska chrześcijańskiego, 
ba, prawie wszystkie były dziećmi Bożymi, 
albo się za nie uważały. Na pytanie, która 
z nich przeżyła już kiedykolwiek jedną taką 
godzinę ciszy sama z Bogiem, jedna tylko je-
dyna mogła dać twierdzącą odpowiedź. Jest to 
stare doświadczenie, że szatan czyni wszystko, 
aby nie dopuścić do spędzenia takiej godziny 

ciszy, ponieważ wie, czym ona jest dla zdro-
wego życia wiary i jak wiele kryje się w niej 
sił do zwycięstwa i przezwyciężania. Wspólne 
nabożeństwa, godziny biblijne, zebrania i go-
dziny modlitwy są bardzo wskazane i w miarę 
możliwości winno się na nie uczęszczać; jed-
nakże nigdy nie mogą zastąpić tej godziny ci-
szy. Sam Pan ją zarządził, gdy powiedział: ,,Ale 
ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, 
a zamknąwszy drzwi swoje módl się do Ojca 
swego, który jest w skrytości, a Ojciec twój, 
który widzi w skrytości, odda ci jawnie” (Mt 
6,6). A chociaż Pan też nie określa wyraźnie 
czasu, łatwo jednak zrozumieć, że oczekuje On 
od nas modlitwy samotnej, w całkowitym 
odosobnieniu i w wewnętrznym skupieniu, 
a tego nie da się uczynić w ciągu kilku sekund. 
Wymaga to odpowiedniego czasu, aby uci-
szyć się zupełnie, aby słuchać i mówić przed 
Bogiem. Przykład samego Pana naszego, Jego 
czuwanie rankiem na górach wśród nocnej ci-
szy, stawia nam przed oczami wielką wartość 
tej sprawy. Jeżeli On, Syn Boży, potrzebował 
odosobnienia i ciszy, On, który nie był roztar-
gniony i nigdy nie poddawał się wpływom 
otoczenia, o ileż więcej takiego czasu potrzeba 
nam, aby się uciszyć przed Bogiem!”.

Wyboru dokonał 
ks. Manfred Uglorz
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Prof. Ryszard Koziołek 
nowym rektorem 

Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 28 
maja br. Kole-
gium Elekto-
rów Uniwersy-
tetu Śląskiego 
w Katowicach 
dokonało wy-
boru rektora na 
kadencję 2020–
2024. Funkcję 
tę powierzono 
pochodzącemu 
z Jasienicy prof. 
dr. hab. Ryszar-
dowi Koziołko-
wi.

Nowy rektor UŚ urodził się w 1966 roku. 
Jest on wybitnym literaturoznawcą, eseistą, 
profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa 
Uniwersytetu Śląskiego. Ze śląską Alma Mater 
związany jest od ponad 30 lat. W swojej karie-
rze akademickiej pełnił wiele ważnych funkcji 
administracyjnych. Przez ostatnie osiem lat 
(dwie kadencje) był prorektorem ds. kształce-
nia i studentów.

Będąc cenionym badaczem i nauczycielem 
akademickim, prof. Ryszard Koziołek znany 
jest również z wielu inicjatyw popularyzują-
cych naukę. Często podkreśla, jak istotna jest 
obecność naukowo-dydaktyczna w przestrzeni 
publicznej. Od 2016 roku jest dyrektorem gene-
ralnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, 
który w ubiegłym roku otrzymał nagrodę dla 
najlepszej kampanii marketingowej wśród ini-
cjatyw popularnonaukowych w Europie (EU-
PRIO).

Rektor-elekt jest laureatem licznych nagród. 
W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdy-
nia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała 
Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”. W 2016 
roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” 
została uhonorowana Śląskim Wawrzynem 
Literackim Rok później odebrał Nagrodę Mar-
szałka Województwa Małopolskiego i Prezy-
denta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki 

przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycz-
nej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych 
edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku 
pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

W 2019 roku ukazała się kolejna książka prof. 
Ryszarda Koziołka pt. „Wiele tytułów”. Przede 
wszystkim jest ona humanistyczną refleksją 
nad literaturą, ale nie zabrakło w niej miejsca 
dla wspomnień o dzieciństwie spędzonym na 
Śląsku Cieszyńskim, luterańskiej tożsamości, 
a nawet o… księdzu radcy Ryszardzie Janiku.

Zamieszczamy fragment z ostatniej książki 
rektora-elekta „Wiele tytułów”: 

„(…) moja rodzina była religijnie dwubiegu-
nowa. (…) Ja miałem „stronę Milki” i „stronę 
Heli”. To imiona dwu moich babek. Hela była 
luteranką, jak większość rodziny. (…) Zawdzię-
czam jej obycie ze zwierzętami, zrozumienie lu-
dowego luteranizmu oraz zabroniony mi przez 
mamę styl ubierania się, który polega na tym, 
że nieważne jak wyglądasz, byleby ci było 
ciepło. Milka była katoliczką. Jej zawdzięczam 
pierwszą wizytę w katolickim kościele. Kiedy 
mnie tam zabrała w tajemnicy przed rodzica-
mi, byłem przekonany, że trafiłem do pogań-
skiej świątyni. Musiała to być poranna msza 
w tygodniu. Nikłe światło przebijające przez 
witraże potęgowało półmrok wnętrza wypeł-
nionego przedmiotami i wizerunkami, które 
wprawiały w osłupienie umysł pięciolatka od 
urodzenia przebywającego na ikonoklastycz-
nej diecie. Posągi, chorągwie, obrazy, wota, 
baldachimy, całe to neobarokowe przegięcie 
stylu dewocyjnego zrobiło na mnie wstrząsa-
jące wrażenie. Ksiądz też był inaczej ubrany. 
Byłem przekonany, że popełniam straszliwe 
bluźnierstwo, a pastor Janik na pewno się 
o tym dowie i pójdę do piekła. Choć bardziej 
niż piekła i Janika bałem się Heli (…)”.

Nowemu rektorowi gratulacje w imieniu 
Diecezji Cieszyńskiej złożył bp Adrian Korcza-
go, wyrażając dumę z faktu piastowania przez 
ewangelika tak zacnego stanowiska rektora 
jednej z największych górnośląskich uczelni 
oraz życząc mądrości, która nie jest tylko z sie-
bie, ale pochodzi od Boga, a także niezbędnej 
wrażliwości, by uniwersytecka wiedza mogła 
być pięknie przekazywana.
(przedruk z www.diec.cieszynska.luteranie.pl)
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Wizyta 
w Szczyrku-Salmopolu

15 czerwca 2020 r. promienie słońca na krót-
ką część dnia ogrzały ziemię spowitą chmu-
rami, kryzysem i ogólnym przygnębieniem. 
Postanowiliśmy wykorzystać to rzadkie w te-
gorocznym czerwcu okno pogodowe, by złożyć 
jedną z pierwszych po pandemii wizyt w są-
siednich parafiach, przywracając dobre tradycje 
współpracy i partnerstwa. Wczesnym przed-
południem ks. Andrzej Krzykowski spotkał się 
z ks. Janem Byrtem, proboszczem pomocni-
czym Parafii E-A w Białej, gospodarzem filiału 
w Szczyrku-Salmopolu. Była to wspaniała oka-
zja do wymiany wiadomości i doświadczeń, 
zwłaszcza w kontekście kompleksowych przy-
gotowań Kościoła do przywrócenia funkcjono-
wania w nowych okolicznościach. 

Księża po krótkiej rozmowie udali się do Ogro-
du Reformacji, porastającego zbocze Grabowej, 
wysoko ponad dachem kościoła. Powrócili oni do 
zasadzonego tam jawora – daru społeczności Ja-
worza. Drzewo rośnie tam od 2012 r., wzbogacając 
imponujące założenie botaniczne upamiętniające 
500-lecie Reformacji. Przed ośmioma laty na ła-
mach Informatora Parafialnego (nr 66) tak rela-
cjonowałem okoliczności jego zasadzenia:

Od dwóch lat w Szczyrku systematycznie 
przybywa najróżniejszych odmian drzew. Już 
za pięć lat upłynie pół tysiąclecia od momentu, 
kiedy ks. Dr Marcin Luter przybił w Wittenber-
dze swoje tezy. Z tej okazji ks. Byrt zainicjował 
akcję „5000 drzew na 500-lecie Reformacji”. 
Do chwili obecnej w Ogrodzie Reformacji rosły 
3002 skatalogowane drzewa. 

We wtorek, 22 maja 
w ogrodzie przybyło 
dalszych 10 drzew, te 
jednak są dla nas bardzo 
szczególne. Bowiem do 
sosen z Sosnowca, cisów 
z Cisownicy, lip z Lipow-
ca, buków z Buczkowic, 
dębów z Dębowca, brzóz 
z Brzezówki i dziesiątek 
innych odmian dołą-
czyły jawory z Jaworza. 
Młode sadzonki zostały 
zasadzone przez miło-
śnika przyrody, organi-
zatora wielu konkursów 
ekologicznych i człon-
ka Rady Parafialnej, 
p. Jerzego Ryrycha oraz 
ks. Andrzeja Krzykow-
skiego. 

Spośród dziesięciu sadzonek zasadzonych 
w 2012 r. przyjęła się jedna, dumnie wyrastając 
na wysokość ponad 4 metrów. Po ośmiu latach 
od zasadzenia drzewo prezentowało się zdrowo 
w czerwcowym słońcu, połyskując osiadłymi 
na liściach kroplami deszczu. Jawor z Jaworza 
jest dziś jednym z ponad 5000 skatalogowa-
nych okazów rosnących w Ogrodzie Reformacji 
– darów pochodzących z różnych parafii i spo-
łeczności lokalnych, jak również zasadzonych 
przez polityków, sportowców i celebrytów. 

Parafie w Jaworzu i Białej wymieniły wy-
razy serdecznych pozdrowień na plebanii 
w Szczyrku-Salmopolu, z nadzieją wypatru-
jąc nowych i z Bożą pomocą lepszych czasów. 
Ks. Janowi Byrtowi i rodzinie 
składamy wyrazy uznania wobec 
aktywności społecznej i promocyj-
nej prowadzonej pod sztandarem 
naszego Kościoła. 

Adam Krzykowski

Dzisiaj jawory z Jaworza szumią wśród 
wielu symbolicznych roślin. Mamy nadzieję, 
że – jak powiedział ks. Byrt – „ten projekt uda 
się zrealizować dla chwały Boga i pożytku lu-
dzi”, oraz że piękne jawory jeszcze długo będą 
szumiały w Ogrodzie Reformacji, przypomi-
nając o naszej Parafii.
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Słowo Boże
w oczach dziecka

- Uff! Nareszcie wakacje! – krzyknęła rado-
śnie Karolina. Kajtek i Karolina spotkali się 
w ogrodowej altanie i odpoczywali po za-
kończeniu roku szkolnego. 
- Wiesz Karola, jakieś dziwne było to roz-
danie świadectw – powiedział Kajtek.
- Pewnie, że dziwne. Zawsze szliśmy do sali 
gimnastycznej, była akademia, rozdanie 
świadectw z paskiem, później spotkanie 
w klasie z wychowawcą. Na koniec dłu-
uuuugie pożegnanie z kumpelkami i kum-
plami. 
- No, a teraz nawet nie mogliśmy spotkać 
się ze wszystkimi z naszej klasy. Wycho-
wawczyni rozdała świadectwa, chwila i do 
domu.
- A pamiętasz, jak po rozdaniu świadectw 
szliśmy całą paczką na lody do McDonal-
da.
- Najgorzej, jak tymi lodami poplamiłem 
białą koszulę. 

- Ale czemu, przecież to można wyprać.
- Pewnie, że można, ale po południu szli-
śmy do Kościoła na nabożeństwo szkolne.
- Rzeczywiście, a w tym roku nabożeństwa 
też nie było. 
- Żebyśmy tylko przez to nie byli jak ci trę-
dowaci.
- Jacy trędowaci? To u nas oprócz korona-
wirusa jest też trąd?
- Karola, no coś ty. Trądu u nas nie ma. Cho-
dzi o trędowatych z Biblii. Nie pamiętasz?
- Coś mi świta. Opowiedz jak to było. I cze-
mu mamy nie być, jak oni?
- Ok, posłuchaj. Na pewno pamiętasz, 
że trąd w czasach Pana Jezusa był nieule-
czalny, a łatwo można było się zarazić. 
Gdy ktoś zachorował, musiał opuścić ro-
dzinę, przyjaciół, pracę, miasteczko i musiał 
zamieszkać w wiosce trędowatych. To było 
takie miejsce, gdzie mieszkali tylko chorzy, 
nikt zdrowy nie mógł tam przebywać, żeby 

Podziękuj…
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nie zachorować. Gdy trędowaci szli drogą, 
to z daleka krzyczeli, że są chorzy i schodzili 
na bok, by przepuścić zdrowych.
- Teraz też musieliśmy siedzieć w swoich 
domach i najlepiej wcale nie wychodzić. 
Pamiętasz akcję „#zostań w domu”?
- No, ale słuchaj dalej. Pewnego dnia drogą 
szło dziesięciu trędowatych. Z drugiej stro-
ny tą samą drogą zbliżał się Jezus. Oni wo-
łali, że są trędowaci, żeby zaczekał, ale Jezus 
się nie zatrzymał. Był coraz bliżej…
- I co? No opowiadaj, co było dalej?
- Kiedy trędowaci poznali Jezusa, prosili: 
Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Wte-
dy Jezus podszedł do nich i powiedział, 
żeby poszli pokazać się kapłanom. Oni po-
słuchali i gdy byli w drodze, zostali oczysz-

czeni z trądu. Byli znowu zdrowi. Jeden 
z tych trędowatych, Samarytanin, wrócił 
do Jezusa, padł przed nim na twarz i chwa-
ląc Go, dziękował za uleczenie.
- Zaraz, zaraz… a nie było ich dziesięciu?
- Było dziesięciu.
- A tylko jeden przyszedł podziękować, za 
to, co Jezus uczynił?
- Tylko ten jeden.
- Już wiem, co miałeś na myśli. My też po-
winniśmy podziękować. 
- No właśnie, przecież mamy za co. Wła-
śnie skończył się rok szkolny, powinniśmy 
podziękować za naukę i za to, że teraz mo-
żemy odpocząć. Za nauczycieli, kolegów, 
koleżanki…
- … i za najlepszego Przyjaciela – Jezusa, 
który zawsze jest przy nas.
- … i za to, że jesteśmy zdrowi i za Rodzi-
ców, że nam pomagali w tej zdalnej szkole.
- Poprośmy też o Boże błogosławieństwo 
na wakacje. 
- Może nie będą w tym roku takie ciekawe, 
bo z wyjazdami kłopot. Półkolonii też nie 
będzie, bo wiesz, te ograniczenia.
- Ale wcale nie musi być 
nudno, nawet jeśli zosta-
niemy w domu.
- Tak, już my coś wymy-
ślimy, żeby były ciekawe 
i pełne przygód. 

Anna Wantulok
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Dziecko na szkółce niedzielnej

Szkółka Niedzielna 
„na linie”

Wiele zmieniło się od pamiętnej daty 
11 marca 2020 roku. W mediach zostały opu-
blikowane niepokojące informacje na temat 
szerzącej się epidemii COVID-19 oraz podjętych 
działań zapobiegających jej rozprzestrzenianiu. 

Wśród licznych ograniczeń i obostrzeń za-
mknięte zostały wszystkie placówki oświato-
we. Równolegle docierały do nas komunika-
ty ze strony przełożonych naszej diecezji oraz 
kościoła. Chyba nikt nie spodziewał się takiej 
sytuacji, że przerwanie zajęć w szkołach lub 
na szkółkach niedzielnych potrwa tak długo. 
Wiele osób miało nadzieję, że ta epidemia po-
trwa kilka tygodni i wszystko wróci do normy. 
Jednak scenariusz pandemii rozwijał się ina-
czej niż byśmy tego oczekiwali. 

Zgodnie z Okólnikiem Biskupa Kościoła 
wszystkie formy zajęć dla dzieci w parafiach 
zostały zawieszone bezterminowo. Taka sytu-
acja przyczyniła się do rozwoju form przekazu 
za pomocą internetu. Oprócz nabożeństw dla 
dorosłych, które transmitowane są na stro-
nie internetowej naszej parafii, również dzieci 
mogą kontynuować swoją aktywność chrze-
ścijańską na profilu Facebooka „Szkółka Nie-
dzielna w Jasienicy”. 

Grupa ta powstała 27 grudnia 2016 r. z ini-
cjatywy pastorowej Doroty Krzykowskiej. Słu-
żyła przede wszystkim do komunikowania się 
z członkami grupy na temat organizowanych 
zajęć dla dzieci w naszej parafii, publikowaniu 

zdjęć  z ciekawych wydarzeń i przekazywaniu 
istotnych informacji. W czasie pandemii  za 
pomocą tego medium w każdą niedzielę dzieci 
oraz rodzice należący do społeczności facebo-
okowej mogą uczestniczyć w zajęciach szkółki, 
poznawać kolejne historie biblijne, śpiewać 
piosenki, wspólnie modlić i uczyć się werse-
tów biblijnych oraz wykonać prace plastyczne. 
Wykorzystywane są do tego transmisje Chrze-
ścijańskiej Telewizji Internetowej prowadzone 
przez Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Gli-
wicach oraz w Bytomiu-Miechowicach. Na 
każdą szkółkę niedzielną, w sobotni wieczór, 
administrator grupy wysyła członkom zapro-
szenie do spotkania. 

W tym roku nie odbędą się półkolonie 
dla dzieci, dlatego zachęcam do uczestnictwa 
w interesujących spotkaniach on line, zapla-
nowanych w ramach Tygodnia Ewangelizacji 
w Dzięgielowie. W programie m. in. spekta-
kle Teatru Dobrego Serca z Warszawy. Trans-
misje emitowane będą na kanale YouTube. 
Szczegóły programu znajdziemy na stronie 
www.te.cme.org.

Bądźmy razem!

Serdecznie zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych do naszej szkółkowej społeczności 
i udziału w  spotkaniach na 
profilu Facebook „Szkółka 
Niedzielna w Jasienicy”. 

Dorota Krzykowska
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Dziecko w przedszkolu

Rola czytania 
w życiu dziecka

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzy-
stania z mediów elektronicznych to najlepsza 
inwestycja w ich przyszłość.”         Jim Trelease

Dlaczego nie wystarczy, żeby rodzice rozma-
wiali z dziećmi, włączali im filmy czy nawet 
audiobooki? Dlaczego należy dzieciom czytać? 
Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie-
ciom” już od 15 lat niezmiennie przypomina 
o potrzebie codziennej wspólnej lektury.

Czytając dziecku, zaspokajamy jego potrze-
by emocjonalne – czego nie zrobi za nas kom-
puter ani telewizja. Podczas czytania jesteśmy 
blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie 
z miłością, poświęcamy mu czas. W zrozumia-
ły dla niego sposób rodzic swoim zachowa-
niem przekazuje mu: „Kocham Cię i jesteś dla 
mnie bardzo ważny”. To właśnie dzięki poczu-
ciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, 
zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, 
empatię, umiejętności społeczne. Zdobywa też 
istotne kompetencje intelektualne: uczy się ję-
zyka oraz myślenia.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemno-
ści jest czynnością prawdziwie magiczną, za-
spokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjo-
nalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój 
psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jed-

ną z najskuteczniejszych strategii wychowaw-
czych, a przy tym przynosi dziecku ogromną ra-
dość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale 
to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. 
Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, 
dorosłych, szczególnego przygotowania, jest 
przyjemna i inspirująca także dla czytającego, 
nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki 
czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, 
lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w ta-
nich księgarniach albo na wyprzedażach. 

Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania 
dla zdrowia emocjonalnego dziecka. Dziecko, 
któremu codziennie czytamy, czuje się waż-
ne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie 
własnej wartości– wewnętrzną siłę i wiarę 
w siebie, które wpłyną na jakość jego życia 
co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgo-
słup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czy-
tanie buduje mocną więź między rodzicem 
i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną 
z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziec-
ka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdro-
wego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. 
Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, 
przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, 
zarobkowanie lub własne przyjemności, nie-
świadomie narażają całą jego przyszłość. Brak 
więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal 
gwarancją ogromnych życiowych problemów, 
natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na 
całe życie silny fundament oraz osłonę przed 
złymi wpływami, na które dziecko będzie od-
porniejsze, mając pewność rodzicielskiej mi-
łości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego 
intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. 

Kolejną grupę dobrodziejstw płynących 
z głośnego czytania dziecku stanowią korzy-
ści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle 
się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każde-
go człowieka? Jego język. Używanie bogatego 
i pięknego języka, umiejętność prowadzenia 
ciekawej konwersacji, łatwość publicznego 
wypowiadania się w sposób jasny, logiczny 
i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie 
do przecenienia. 
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Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny 
Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej „Wycho-
wanie przez czytanie” wydanej przez Świat 
Książki. Książka odpowiada na pytanie, co i jak 
czytać dzieciom, ale przede wszystkim dlaczego 
warto to robić.

Przedstawię teraz w skrócie, co możemy osią-
gnąć, czytając dziecku w określonym wieku.
0-3 lata
• Wspólne czytanie buduje więź emocjonalną 
rodzica z dzieckiem, tworzy poczucie bliskości 
i bezpieczeństwa.
• Oglądanie ilustracji usprawnia koordynację 
wzrokowo-ruchową i stymuluje wzrok dziecka.
•Kilkuminutowe czytanie spokojnym głosem 
uspokaja dziecko, pozwala budować poczucie 
przewidywalności i przynależności do wspól-
noty rodzinnej.
• Poprzez czytanie dziecko uczy się kojarzyć fakty, 
wnioskować i zestawiać przyczynę ze skutkiem.
• Codzienne czytanie wspomaga rozwój mowy 
poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka.
• Czytanie dostarcza wiedzy o otaczającym 
świecie, ludziach i przedmiotach.
• Literatura dostarcza wzorców osobowych, 
uczy, jak mówić o swoich potrzebach i oczeki-
waniach wobec innych.
3-6 lat
• Czytanie książek rozwija myślenie, pamięć 
i mowę dziecka.
• Bohaterowie książek dają dzieciom nowe 
wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępo-
wać w różnych sytuacjach.
• Poprzez czytanie dziecko zdobywa wiedzę 
o sobie i otaczającym je świecie oraz rozwija 
kompetencje poznawcze.
• Czytanie z rodzicem rozwija w dziecku zain-

teresowanie literami i słowem pisanym oraz 
rozbudza w nim gotowość do nauki samo-
dzielnego czytania.
• Książki pomagają dzieciom poznać i nazwać 
emocje swoje i innych osób, a także rozróżniać 
świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń.
• Czytanie rozwija kreatywność i wyobraźnię 
dziecka, uczy wyciągania wniosków, porów-
nywania faktów i znajdowania rozwiązań.
• Czytanie uczy wyrażania emocji oraz radze-
nia sobie z nimi.
• Książka jest świetnym pretekstem do rozmo-
wy z dzieckiem i wyprawy do miejsc związa-
nych z jej tematem.
• Czytanie jest dla dziecka czasem relaksu i re-
guluje emocje z całego dnia.
• Książki pomagają oswoić trudne tematy, 
uczą komunikować potrzeby i pokonywać lęki.
6-10 lat
• Wspólne czytanie ułatwia poznanie nowej 
rzeczywistości, jaką jest edukacja szkolna.
• Czytanie rozbudza i kształtuje wrażliwość 
emocjonalną, daje wewnętrzną siłę do radze-
nia sobie z trudnościami i regulowania wła-
snych emocji.
• Książki pozwalają rozwijać hobby, zaintere-
sowania i zaspokoić ciekawość dziecka w każ-
dej dziedzinie.
• Czytanie ułatwia przyswajanie wiedzy i za-
pamiętywania.
• Czytanie rozwija osobowość dziecka i poczu-
cie własnej wartości.
• Czytanie wzbogaca słownictwo, rozwija 
umiejętność swobodnego wypowiadania się 
i myślenia.
• Dzięki historiom książkowym i ich bohate-
rom dziecko uczy się rozumienia własnej oso-
by i oceniania swojego zachowania z moralne-
go punktu widzenia.
• Wspólne czytanie wzmacnia relację rodzica 
z dzieckiem, rodzicowi pomaga zrozumieć emo-
cjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka 
i nadać mu właściwy kierunek.
Książki dla roczniaka:
1. „Akademia Mądrego Dziecka” – przesuwan-
ki, dotykanki, kartonowe książki na różny te-
mat. Można się nimi bawić, bo tak to widzi 
maluch. Oczywiście zachęcają do pokazywania 
paluszkiem i wspólnego czytania. W tej serii 
jest kilka tytułów. 
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2. „Księga dźwięków” – bo jeszcze zanim sło-
wa i zdania, to ćwiczycie klaskanie, tupanie, 
cmokanie itd. Ważne, żeby dźwięki opisane 
w książce były przykładami z otoczenia dziec-
ka. Jeśli więc możesz, to nie tylko czytaj, ale też 
klaszcz, dzwoń, cmokaj, zaprowadź do pieska, 
niech zaszczeka itd. Księga dźwięków ma też 
część drugą, czyli „Księgę Ryków” 
3. „Maluszek patrzy. Groszki” – to książeczka 
dla jeszcze młodszych dzieci, takich półrocz-
nych, ale znakomita do nauki kolorów, ćwi-
czenia dotyku (celowanie palcem w kropkę), 
dlatego polecam sięgać po nią z roczniakami. 
Równie fajnie sprawdzą się wszystkie propo-
zycje z dziurami. 
4. „Pierwsze obrazy” – kartonowa seria dla 
najmłodszych, w której dzieci mają szansę 
rozpoznawać kształty, ale też poznać najpraw-
dziwsze elementy dawnych kultur pozosta-
wione na ścianach jaskiń. Obcowanie ze sztu-
ką od najmłodszych lat jest ważne. Tu sztuka 
jest jednocześnie zabawą z prostymi kształta-
mi i barwami. 
5. „Miffy” – nie mogę pominąć tej serii. Dzie-
ciom podobają się bardzo proste obrazki, mały 
format i niewiele do czytania. Są też rymy i co 
ważne, krótka historia o czymś, a nie tylko ob-
razek i jedno słowo. To już krok dalej. Można 
ją zabrać ze sobą na każdą wyprawę i sięgać, 
kiedy trzeba roczniaka na chwilę zająć.
6. „Kąpiel”, „Spanie” – to dwie z serii książek 
dla maluchów, w których poznajemy dzieci. 
Wiele osób szuka książek, w których zamiast 
mówiących zwierzątek będą ludzie i realne sy-
tuacje. Dokładnie tak to tutaj wygląda. 
7. „Moje pierwsze memo. Zwierzątka” – to 
książka z ruchomymi elementami, ale takimi 
które nie odpadną i nie zostaną oderwana 
podczas zabawy, bo są przesuwane. Oczywi-
ście roczniak jeszcze nie będzie potrafił sam 
wszystkiego odszukać na stronie, ale w tej za-
bawie chodzi też o manipulowanie i wskazy-
wanie palcem, a obrazki zwierząt zachęcają do 
wydania odgłosów. 
8. „Krok po kroku” – to bardzo rozbudowana 
seria książek dla dzieci od pierwszych miesięcy 
życia. Jest bardzo wiele tytułów do wyboru, za-
cząć można od małych harmonijek z ilustracja-
mi np. zabawek. Potem kartonowe rymowan-
ki na różne tematy np. smoczek, nocnik, spacer 

itd. Są też książki z wyciąganym puzzlem, któ-
rym (zwierzątkiem) można się bawić podczas 
czytania, przy okazji ćwicząc palce. 
9. Książeczki do kąpieli. Są różne, akurat po-
kazuję zwierzakową firmy Canpol. W sumie 
nieważny autor i tytuł, ważne, że można ją 
moczyć i czytać w wannie.
10. Książeczki sensoryczne – trudno spotkać 
taką szmacianą książkę w księgarni, ale są 
w dziale z zabawkami. Także jest wiele mam, 
które tworzą je na zamówienie. Po prostu szyją 
w domu. I chwała im za to. Sensoryczne to też 
takie, które wydają dźwięki.
Książki dla dwulatka:
• „Pora na potwora” – tu można przekładać 
i kombinować. Obrazki są abstrakcyjne, czy-
li dla roczniaka trochę mało konkretne, ale już 
dwulatek może się taką książką znakomicie ba-
wić. 
• „Basia” – cała seria prostych książeczek opi-
sujących codzienność najmłodszych. Jest te-
mat o pieluszce, o zasypianiu itd. Czyli także 
pomoc dla rodzica w rozwiązywaniu konkret-
nych problemów i wprowadzaniu pewnych 
rytuałów w życie, a nawet (co mnie bardzo 
cieszy) o ekologii i śmieci.
• „Babo chce!” – za pomocą pięknych rysunków 
i przede wszystkim wyrazów dźwiękonaśladow-
czych, opisuje świat i relacje rodzinne. Znasz to: 
„daj”, „chcę”? Jak widać książka z życia wzięta. 
• „Turlututu. A kuku, to ja!” – wyraziste kolory 
i ufoludek, który zaprasza dziecko i rodziców 
do zabawy. Tak, tą książką można potrząsać 
i nawet po niej malować. Z pewnością książka 
(odpowiednio traktowana, bo już bez usztyw-
nianych kartek) posłuży wiele lat. Napisana 
drukowanymi literami może być świetną za-
chętą do nauki literek. Dziecko znające przygo-
dy ufoludka czytane kiedyś z rodzicami, chęt-
nie samodzielnie przeczyta tę książkę. I będzie 
bardzo dumne z tego osiągnięcia. 
• „Kicia Kocia na placu zabaw” – ta kicia ma 
wielu zwolenników i tyle samo przeciwników. 
Nie da się zaprzeczyć, że jest pewnym fenome-
nem lubianym przez dzieci. Seria, dzięki której 
maluszek zapamięta, gdzie głowa, gdzie ręce, 
gdzie brzuch itd. Kocia bywa też na basenie 
albo uczy się sprzątać. To takie rzeczy, które już 
powoli przygotowują do bycia samodzielnym 
trzylatkiem. 
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• „Kolory” – to specyficzna książka ucząca oczy-
wiście o kolorach, ale też zapraszająca rodzica 
i dziecko do zabawy prawdziwymi farbami. 
Czytanie o nich to jedno, a malowanie „jak 
w książce” to wielka frajda. Książki poma-
gające zapamiętywać kolory, to ważny etap 
w życiu dwulatka.
•  „Zaśnij ze mną” – to z kolei książeczka, która 
przyda się kiedy przyjdzie czas nauczyć się spać 
we własnym łóżeczku i czas na wprowadze-
nie rytuału. Może się to potem bardzo przy-
dać w rytmie przedszkolnym lub żłobkowym. 
Książka, którą maluch musi się zaopiekować. 
• „Ilustrowany inwentarz zwierząt” – to książ-
ka idealna dla malucha, gdzie można mu po-
kazać przepiękne rysunki. Wydaje się trochę 
za dorosła dla dwulatka? Nie daj się zwieść. 
Dwulatki uwielbiają wertować takie atlasy. 
Czytaj dziecku nazwy wszystkich zwierząt. 
Zdziwisz się, jak szybko je zapamięta. 
• Julian Tuwim – wierszyki klasyki i książeczki 
w twardej oprawie wydawane w różnych od-
słonach przez wiele wydawnictw. Takie książki 
z jednym wierszem i ilustracjami np. Lokomoty-
wa, ucząca rytmu, taktu i rymów oczywiście. A ile 
okazji do ćwiczeń logopedycznych przy każdym 
jej czytaniu. Sprawdzą się też zbiorcze wydania 
wierszy w jednej, pięknie ilustrowanej książce.
• „Super tata” – który może już teraz bardziej 
uczestniczyć w życiu dziecka niż kiedy było 
niemowlakiem potrzebującym najbardziej bli-
skości mamy. A więc tata, książka i dobra za-
bawa z dźwiękami i wymyślaniem historyjek.
Książka dla trzylatka:
1. „Zuzia idzie do przedszkola” – dłuższa histo-
ryjka z obrazkiem na każdej stronie. Cienka, 
mała i poręczna. Bardzo dokładnie opisująca 
przedszkolną rzeczywistość i emocje dziecka. 

Maluchy chętnie wracają do te serii. Jej „bra-
tem” dla chłopców jest seria „Maks”. Świetna 
jest też kartonowa opowieść o przedszkolu pt. 
„Feluś i Gucio idą do przedszkola”. 
2. „O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto 
mu narobił na głowę” – tym razem jest bajka 
zachęcająca do poznawania świata, rozumie-
nia różnorodności, ostatecznego żegnania się 
z pieluchą. Bardzo pomocna przy nocnikowych 
potyczkach. 
3. „Gryźgo idzie w świat” – kolorowe, bardzo 
wesołe obrazki, twarda oprawa, historia pie-
ska, który urwał się z łańcucha i poznaje uroki 
wolności oraz oczywiście nowych znajomych. 
Nie zawsze wszystko idzie po jego myśli, ale 
zawsze udaje się znaleźć wyjście z sytuacji. To 
książka ucząca wrażliwości oraz jak budować 
relacje z innymi, także rówieśnikami.
4. Wiersze Jana Brzechwy – klasyka zawsze 
musi się zaleźć na półce trzylatka. Sięgajcie 
po te krótkie, ze zwierzętami jako bohaterami. 
Tacy bohaterowie najbardziej przemawiają do 
wyobraźni, takie polubi trzylatek.
5. „Klapu klap” – dużo barw, kształtów, dźwię-
ków i nauka liczenia. Rewelacyjny pomysł 
wykorzystujący wrodzoną ciekawość i chęć 
aktywności dziecka. 
6. „Żegnaj pieluszko” Wydawnictwo Debit – 
nadal w klimacie samodzielności i podejmo-
wania ważnych decyzji. Tu już bezpośrednio 
mamy do czynienia z historyjką o misiu, który 
(nie za pierwszym razem i nie bez żalu) żegna 
się z pieluchą. 
7. „Opowiastki o zwierzętach” – krótkie i bar-
dzo prosto napisane, specjalnie z myślą o trzy-
latkach, rozwijaniu ciekawości i komunikacji 
rówieśnikami. W podobnym klimacie są krót-
kie „Opowiastki dla małych uszu”. 
8. „Pomelo i kształty” – o małym słoniu jest 
cała seria książeczek, które niepostrzeżenie, 
w sposób ciepły i zabawny edukują trzylatka. 
W tej najważniejsze są ilustracje i skojarzenia, 
pozwalają wprowadzać pojęcia nieco bardziej 
abstrakcyjne. Niektóre tytuły spodobają się 
też starszym dzieciom, bo ten słoń czasem lubi 
filozofować.
9. „Wiersze, że aż strach” – każda książka do 
ćwiczeń wymowy wierszem i rymem bę-
dzie dobrym prezentem dla trzylatka. Niech 
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te wierszyki będą zabawne, niezbyt dłu-
gie i w temacie, który najbardziej lubi twoje 
dziecko. Tutaj urzekają też ilustracje, a wiersze 
zachęcają do malowania, zgadywania, wymy-
ślania i tworzenia. 
10. „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, czyli 
na tapetę bierzemy Aleksandra Fredrę. Język 
nie jest najłatwiejszy, ale to dobrze, bo czas po-
znać coś więcej niż tylko najprostsze bajeczki. 
A wierszyki dotyczą problemu bezpiecznych 
zachowań więc idealnie się nadają do zabaw 
i rozmów z trzylatkiem.
Książka dla czterolatka:
1. „Maja i jej świat. Ciekawość” – prosta przy-
goda, szkicowane ilustracje, dziecko skupia się 
na treści. A na końcu są zabawy dla rodzica 
i pociechy. Piękne wydanie w twardej opra-
wie. I to cała seria. 
2. Jeśli wolicie nieco bardziej szczegółowe 
książki, rozwijające ciekawość to zerknijcie na 
serię „Wielka Księga Wiedzy. Cały ten świat”. 
Wszystko z przepięknymi obrazkami, napisane 
w przystępny sposób. 
3. „Lalka Williama” – zaczyna się odróżnianie 
co „chłopackie” i „dziewczyńskie”, dokucza-
nie innym i brak tolerancji (tak, przedszkolaki 
mierzą się z takimi tematami). Ta książka uczy 
akceptacji i powinien ją przeczytać każdy ro-
dzic czterolatka. 
4. „Nasza mama czarodziejka” – książka, którą 
znają i nasze mamy. O mamie, która potrafi za-
radzić na wszystkie kłopoty. I czarować. Czyli 
o każde mamie. Pięknych książek o mamie jest 
naprawdę wiele. 
5. „Księżniczki i smoki” oraz „Rycerze i smo-
ki” – znajdziesz tu bajki o bardzo mało klasycz-
nych księżniczkach i rycerzach. Te księżniczki 
nie boją się smoków, nie lubią się myć i często 
nie słuchają rodziców. 
6. „Zęboszczotki” – jeśli masz w domu dziecko 
unikające samodzielnego mycia zębów, pod-
suń tę książę. Mieszkają w niej prześmieszne 
szczotki dla każdego, nawet dla szczerbatego. 
Sama rozmowa o nich jest wyjściem do poga-
dania o dentyście i higienie, a także przy oka-
zji o różnych zawodach. Rewelacyjnie rozwija 
wyobraźnię. 
7. „Paddington” – tego jegomościa nie trzeba 
chyba przedstawić. To klasyk i to piękny. Czte-

rolatek może się z nim (i jego niezdarnością) 
w pełni utożsamić, a do tego miś wciąż przeży-
wa zabawne przygody. Jest cała seria przygód 
Paddingtona.
8. „Figle migle” – czterolatek je lubi i paluszki 
też lubią figlować. A figlując przy czytaniu, zu-
pełnie niepostrzeżenie także ćwiczą. 
9. „120 przygód Koziołka Matołka” – jeśli za-
stanawiałaś się kiedy pokazać dziecku pierw-
szy komiks to właśnie jest dobry moment. To 
taki prekursor komiksu, ale wart pokazania. 
Żeby czterolatek zobaczył, że książka może wy-
glądać też w ten sposób.
10. „Moja pierwsza encyklopedia zwierząt” 
– skoro czterolatek zadaje tysiąc pytań dzien-
nie, nie może nie posiadać zbioru odpowiedzi. 
Pewnie jeszcze nie raz będziecie kupować jakiś 
atlas, album i inną encyklopedię np. tematycz-
ną. Jednak na początek przygody z tym rodza-
jem książki proponuję taką, w której ilustracje 
są zdjęciami, a nie rysunkami. Nie musicie jej 
czytać od deski do deski (macie na to wiele 
lat). Nie musi być nawet napisana bajkowym, 
najprostszym językiem. Czterolatek bardzo 
chętnie przejrzy taką dorosłą książkę i piękne 
fotografie (których nie ma w całej reszcie swo-
ich bajek). A kiedy zacznie zadawać pytania na 
temat interesujących go zdjęć, wtedy siadacie, 
wspólnie czytacie i tłumaczysz, co i jak. Tak się 
buduje najpiękniejsze dziecięce wspomnienia. 
Drodzy rodzice, aby nie zajmować cennego 
miejsca redakcyjnego, odsyłam do dwóch 
stron internetowych , gdzie autorki odrobiły 
kawał dobrej roboty za rodzica, tam znajdzie-
cie gotowce do poczytania wraz z recenzjami, 
a nawet filmikami. Polecam.
• https://tylkodlamam.pl/80-najlepszych-ksia-
zek-dla-dzieci  ( tu znajdziecie literaturę do 
8 roku życia)
• https://www.godmother.pl/zestawienie-naj-
lepszych-ksiazek-dla-dzieci-wg-eksperta-dora-
dza-logopeda-iza-stopa ( natomiast tutaj na-
wet 12+)

Życzę wszystkim miłej lek-
tury i nawiązywania lub zacie-
śniania więzi z Waszymi pocie-
chami.

Marta Zworska-Berek
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
Ogólnopolski Konkurs 

Biblijny 
„Sola Scriptura”

W związku z sytuacją 
pandemii w naszym 
kraju organizatorzy 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Biblijnego „Sola 
Scriptura 2019/2020” 
postanowili zmienić 
regulamin konkursu 
i odstąpili od przepro-
wadzenia finału ogól-
nopolskiego. 

W oficjalnym ko-
munikacie czytamy: „Decyzję tę podjęto na 
podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek syste-
mu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W § 11d. punkt 1. zapisano: W roku szkolnym 
2019/2020 regulaminy konkursów, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu 
roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby 
stopni konkursu, warunków uzyskania wyróż-
nień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.”

Organizatorzy konkursu postanowili, że 
konkurs zostaje zakończony na dwóch, prze-
prowadzonych już, etapach: parafialnym/
szkolnym i diecezjalnym/rejonowym. Wszy-
scy uczniowie, którzy po zmaganiach rejono-
wych zakwalifikowali się do finału otrzymu-
ją dyplomy finalistów konkursu. Laureatami 
konkursu zostają uczniowie, którzy w etapie 
rejonowym zdobyli 85% punktów.

Jesteśmy dumni, że laureatką konkursu zo-
stała Malwina Tokarz – ZSP Jasienica, zaś fi-
nalistami: Szymon Kliber i  Mateusz Ferfecki 
– ZSP Jasienica oraz Nadia Kobiela – ZSP Iłow-
nica. Gratulujemy!!!

Międzynarodowy 
Konkurs Biblijny 

„Jonasz”
Zgodnie z przepisa-

mi Kuratorium Oświaty 
w Katowicach:
Decyzja nr OA
-OR.110.1.7.2020 Śląskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 
30 marca 2020 roku
1) w § 6 dodaje się ust. 3 
w następującym brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy nie 
jest możliwa organizacja 
III stopnia konkursów, 
w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii, wszyscy 
uczestnicy zakwalifikowa-
ni do stopnia finałowego 
uzyskują tytuł laureata 
konkursu z wynikiem 54 
punkty.”

Laureatami konkursu zo-
stali:
Zuzanna Krawczyk  uczennica 4 klasy SP nr 1 
w Jaworzu,
Jonatan Tokarz uczeń klasy 7 ZSP w Jasienicy.

Laureatom gratulujemy!

Mamy nadzieję, ze kolejne edycje konkur-
sów „Sola Scriptura” i „Jonasz” odbęda się 
w normalnym trybie od początku do samego 
finału. O zakresie materiału uczniowie zostaną 
poinformowani gdy katecheci otrzymają in-
formacje od organizatorów.
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Zespół Cantate
Epidemia, pandemia, Covid 19, izolacja, ograni-

czenie kontaktu to najczęściej słyszane wokół nas  
wyrażenia. Nasze życie zostało przez nie zdomino-
wane. Od początku marca tematem numer jeden 
jest stan epidemiczny i jego skutki dla całego spo-
łeczeństwa. Przez to zarówno cała działalność grup 
parafialnych, jak również próby zespołu Cantate, 
zostały zawieszone. Nabożeństwa czasu pasyjne-
go i świąt Wielkanocnych były dla nas całkowi-
cie odmienne niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. 
Dla nas bowiem, śpiewających, zwykle wiązało się 
to ze zwiększoną ilością prób,  wczesnym wstawa-
niem oraz służbą na porannych nabożeństwach 
świątecznych. Jednak tym razem nasza zwyczajowa 
pasyjno-wielkanocna „rutyna” została  przełamana. 
Jedynym sposobem na świętowanie Bożego zwy-
cięstwa nad śmiercią było uczestniczenie w nabo-
żeństwie przez internet. Właśnie to potężne w tych 
czasach medium dało nam do myślenia. Postanowi-
liśmy wykorzystać możliwości techniczne i spróbo-

wać swoich sił w nagraniu piosenki przez internet. 
Długo trwały dywagacje nad wyborem utworu, 
który moglibyśmy utrwalić. Inspirację znaleźliśmy 
w powtarzanym w czasie Świąt Wielkanocnych 
musicalu „Jesus Christ Superstar”. W naszym re-
pertuarze posiadamy tłumaczenie jednego z utwo-
rów – „Wszystkie moje troski i kłopoty”. Piosenkę 
tę najczęściej śpiewamy w Wielki Piątek w trak-
cie komunii. Od pomysłu przeszliśmy do czynów 
i rozpoczęliśmy indywidualne nagrania – każdym 
w swoim domowym zaciszu. Niezrażeni wszystkimi 
przeciwnościami losu oraz trudnościami techniczny-
mi odważnie nagraliśmy swoje głosy. Po złączeniu 
wszystkich ścieżek oraz dołożeniu zdjęć powstał 
prawie czterominutowy „teledysk”. Utwór został 
umieszczony w trakcie nagranego nabożeństwa 
z okazji niedzieli Cantate w dniu 10 maja. Mamy 
nadzieję, że wkrótce uda nam się spotkać po czte-
romiesięcznej przerwie i wznowić nasze próby, aby 
móc wspólnie uwielbiać Boga pieśnią.
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Sięgnij po pomoc

MYŚL POZYTYWNIE

Każdy z nas wykorzystuje tylko niewielki 
procent swoich mięśni i możliwości swojego 
umysłu. Taki jest wynik wieloletnich i żmud-
nych badań fizjologów. Taki wynik osiągamy 
dlatego, że  nie bardzo wierzymy w ogrom 
i różnorodność swoich możliwości. Podsta-
wowym warunkiem budowania swoich osią-
gnięć jest wysokie poczucie własnej wartości 
i pozytywne wyobrażenie o sobie. 

Przez budowanie dobra i koncentrowanie 
się na pozytywnych działaniach jesteśmy 
w stanie efektywnie eliminować minusy po-
jawiające się w naszym życiu. Często powta-
rzane pozytywne działania budują w nas na-
wyki, które z czasem stają się naszą postawą 
życiową, stałą cechą naszego charakteru. Bu-
dowanie pozytywnego wyobrażenia o sobie 
wymaga czasu i wysiłku.

Istnieje prosty sposób na wydobycie się 
z kłopotów. Naucz się myśleć prawidłowo, za-
miast błędnie, a twoje warunki natychmiast 
zaczną się poprawiać i wcześniej czy później 
wszystkie choroby, bieda i wszelkie konflik-
ty znikną z twojego życia. Życie nie musi być 
walką, może i powinno być wspaniałą przy-
godą. Ale jednocześnie życie to nieustanna na-
uka. Mówi się „ szkoła życia” i to jest prawda 
zasadnicza.

Kiedy odkryjemy, że możemy być  czymś 
więcej, niż jesteśmy teraz- świat zewnętrz-
ny także będzie stawać się innym. Objawi 
się nam  jako bardziej nas wspierający, mniej 
wrogi, oferujący większe możliwości niż dotąd 
oczekiwaliśmy. Konieczne jest wyzbycie się 
bezpodstawnych domniemań, podejrzeń i nie-
ufności, na których wspierał się nasz dotych-
czasowy stosunek do świata. Wiara w braki, 
niedoskonałość, niegodziwość nie może przy-
nosić zadawalających rezultatów. Wyzbycie 
się skłonności do upatrywania problemów 
tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma, jest 
najważniejszym krokiem do osiągnięcia po-
zytywnych wyników w naszych działaniach.  
Stare przysłowie mówi „ Nie ma tego złego, co 

by na dobre nie wyszło.” Staraj się doszukiwać 
pozytywów  we wszystkim, co ci się przytrafia. 
Umysł doświadcza świata przez swoje własne 
wyobrażenia o nim i doznania związane z ob-
razami, jakie tworzy nasza wyobraźnia. 

Jeżeli zechcemy, to możemy stworzyć w niej 
obraz naszego aktualnego problemu już po 
jego rozwiązaniu i osiągnąć z tego powodu 
pełną radość. Problemy nie dają się rozwią-
zać przypadkowymi sposobami. Środki do 
tego, tak jak i przeszkody, istnieją w nas. Jed-
nym z najprostszych rozwiązań jest stworzenie 
w sobie obrazu problemu już  rozstrzygniętego

W myśleniu pozytywnym ważne jest przy-
ciąganie pomyślności. Czym ona jest? Gdy 
oceniam sukces materialny, stwierdzam, że po-
myślność jest rzeczą dobrą i ja na nią zasługuję. 
Czy jednak dla mnie pomyślność nie powinna 
być czymś dużo więcej niż tylko posiadaniem 
pieniędzy lub cennych przedmiotów? Pomyśl-
nością jest też posiadanie oddanych przyjaciół 
i bycie oddanym przyjacielem. 

Przez wiele lat „ kibicowałem” Zborowi 
Kościoła Ewangelickiego w Jaworzu, czasem 
brałem czynny udział w pracach tego Zboru. 
Zawsze podziwiałem jaworzańskich zborow-
ników za ich aktywność religijną, społeczną, 
kulturalną i zwyczajną  ludzką.

Od niedawna jestem członkiem tego Zboru 
i jestem z tego bardzo dumny.

Pomyślnością jest harmonijne życie, po-
godny dom, twórcza praca, znaczące kontakty 
z ludźmi, wewnętrzny spokój połączony z siłą 
i wzrostem duchowym.

Aby przyciągnąć pomyślność, chwal in-
nych za dobro, jakie oni czynią. Zadbaj o swo-
ich bliskich, a oni zadbają o ciebie. Okazuj im 
swoją przychylność, czasem pogłaskaj, czasem 
przytul, czasem oprzyj głowę na ramieniu przy 
wspólnym oglądaniu telewizji. Możesz też 
zadbać o nich, kupując im coś, co szczególnie 
lubią. Możesz pochwalić ich działania. Ważne 
jest okazywanie autentycznego zainteresowa-
nia i uwagi. Pytanie „ jak ci poszło?” połączo-
ne z uważnym spojrzeniem może być dużym 
wsparciem. 
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W myśleniu pozytywnym pamiętaj o tym, że:
- inni traktują cię tak, jak ty myślisz o sobie,
- tak się czujesz, jak myślisz o sobie,
- pozbądź się niewygodnej maski i odsłoń 
  swoją prawdziwą twarz, 
- bądź swoim najlepszym przyjacielem,
- wybierz aktywność i pozytywne myślenie.

Prawie 30 lat temu przeczytałem bajkę 
w książce Anny Dodziuk, którą chcę tu zacy-
tować, bo jak mówi Anna Dodziuk, dobrych 
rzeczy nie powinno się chować.

BAJKA O CIEPŁYM I PUCHATYM

W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi 
i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy 
się urodził, dostawał woreczek z Ciepłym i Pu-
chatym, które miało to do siebie, że im więcej 
rozdawało się go innym, tym więcej przyby-
wało. Dlatego wszyscy obdarowywali się na-
wzajem Ciepłym i Puchatym, wiedząc, że ni-
gdy go nie zabraknie.

Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, 
kiedy wracały do domu, żony i mężowie wrę-
czali je sobie na powitanie, po powrocie z pra-
cy, przed snem; nauczyciele rozdawali w szko-
le, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy 
każdym spotkaniu, nawet groźny szef w pracy 
nierzadko sięgał do swojego woreczka z Cie-
płym i Puchatym. Jak już mówiłem, nikt tam 
nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość 
mieszkały we wszystkich rodzinach.

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się 
zła czarownica, która żyła ze sprzedawania lu-
dziom leków i zaklęć przeciw różnym choro-
bom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic 
tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła 

do jednej młodej kobiety i w największej ta-
jemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała 
zbytnio swoim Ciepłym i Puchatym, bo się 
skończy, i uprzedziła o tym swoich bliskich.

Kobieta schowała swój woreczek głębo-
ko na dnie szafy i do tego samego namówiła 
męża i dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła 
się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe 
i Puchate, gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się 
tam szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej 
ludzi zaczęło umierać. 

Czarownica z początku cieszyła się bardzo; 
drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie 
zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że 
jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili 
coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać Zimne 
i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był 
to- wprawdzie nie najlepszy- ale zawsze jakiś 
kontakt. Już nie umierali tak szybko, jednak 
ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść.

I byłoby tak do dziś, gdyby do miasta nie 
przyjechała pewna kobieta, która nie znała 
argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi 
zwyczajami zaczęła całymi garściami obdzie-
lać Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. 
Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo 
chcieli przyjmować- bali się, że będą musieli 
oddać. Ale kto by tam upilnował dzieci. Brały, 
cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powycią-
gały swoje woreczki i znów jak dawniej zaczę-
ły rozdawać. 

Jeszcze nie wiemy, czym się 
skończy ta bajka. Jak będzie dalej, 
zależy od ciebie.

Zenon Kowalczyk

Jubileusz Złotej i Diamentowej Konfirmacji
Tegoroczny jubileusz Złotej i Diamentowej 

Konfirmacji odbędzie się 16 sierpnia 2020 roku. 
Jubileusz stanowić będzie część uroczystości zwią-
zanej z Pamiątką Poświecenia Kościoła w Jawo-
rzu. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku nie 
będzie poczęstunku i spotkania w sali OSP w Ja-
worzu. Po nabożeństwie z komunią świętą jubilaci 
złożą kwiaty na grobie ks. Jana Lasoty i zrobione 
zostanie pamiątkowe zdjęcie.

Apel
Zwracamy się do czcigodnych 

jubilatów oraz do czytelników z ser-
deczną prośbą. 

Jeśli znane jest miejsce zamiesz-
kania konfirmantów, którzy wypro-
wadzili się z terenu naszej Parafii, 
prosimy o podanie tej informacji do 
kancelarii parafialnej.
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Chrześcijanin i środowisko
Co nas irytuje 

w ptakach?
 Kiedy słyszę: „Coś tak darło się, że nie mo-

głam spać”, to zaczynam zgadywać gatunek, 
który spowodował poranny dyskomfort. Zwy-
kle wybór nie jest zbyt duży, gdyż w naszych 
ogrodach dominuje dwóch ptasich tenorów 
i jeden sopran. Jeśli chodzi o gatunkowo „mę-
skie” głosy, to należy wziąć pod uwagę kosa 
i śpiewaka, natomiast ze strony głosów żeń-
skich najwięcej nienawiści śpiochów ściąga 
na siebie pokrzewka kapturka. Trzeba albo 
zamknąć okno sypialni, albo jakoś to zdzier-
żyć. Ptak śpiewa sobie dalej, a niewyspane-
mu przyjdzie poczekać do lipca, kiedy wreszcie 
rano spotka go błoga cisza.

Wielu myśli, że to pewnie jakaś próba pta-
siego odwetu na ludziach, gdy o tak nieludz-
kiej porze ryczą jak wściekłe. Może wreszcie 
mają okazję się zemścić za wieki polowań czy 
za inne formy prześladowań ze strony ludzi.

Biolodzy czy etolodzy serwują nam zgoła 
inne odpowiedzi i zaczynają wyjaśniać funk-
cje śpiewu, które – chociaż są ciekawe – budzo-
nemu ranną porą śpiochowi tylko podnoszą 
ciśnienie. Podstawową funkcją śpiewu jest re-
klama własna. Zużywający gardziołko osobnik 
musi to robić głośno i intensywnie. Im lepiej 
mu to wychodzi, tym większe będzie przeko-
nanie u krzątających się w pobliżu samiczek, że 
„ten to ma głos”. Ma głos, więc jest w dobrej 
kondycji. Umie znaleźć pokarm, nasycić się 
nim i ma jeszcze czas, żeby długo śpiewać. Taki 
ptasi mąż to skarb, bo będzie mógł nieustan-
nie latać po pokarm dla piskląt. Będzie potrafił 
wykarmić nie tylko trzódkę w wersji econo-
mic, ale też i w wersji pisklęta plus. Ten argu-
ment powoduje, że samiczka nie jest w stanie 
oprzeć się urokowi donośnego śpiewu. Zresztą 
nie tylko ta jedna, gdyż często tenorom udaje 
się uwieść inne partnerki z sąsiedztwa, przy-
prawiając pierzaste rogi sąsiadom. Kolejną 
funkcją śpiewu jest informacja, że to są granice 
mojego terenu – takie ptasie „jo je stela”. To jest 

zarazem i pogróżka, że każda próba przekrocze-
nia granicy terytorium spotka się z ostrą reak-
cją, a właściciel nie zawaha się użyć dzioba.

No dobrze, ale czy nie mogłyby o innej porze, 
niekoniecznie tak wcześnie? Na ten problem 
z kolei odpowie fizyk. Najpierw zwróci uwagę, 
że wcześnie rano jest względna cisza – nie ma 
tak zwanego szumu tła. Taki szum powoduje 
ludzka aktywność, odgłosy krzątania, rozpro-
szone głosy, szum przejeżdżających samocho-
dów dobiegający z odległej szosy – wszystkie 
one powodują, że śpiew mniej się wyróżnia 
z tego szumu. Rano także powietrze jest zimne, 
więc lepsza jest propagacja fal dźwiękowych. 
To wykorzystują zamieszkujące szuwary bąki, 
których poranne buczenie słychać z odległości 
2 kilometrów, a niektórzy twierdzą, że nawet 
i z pięciu. Niskie dźwięki niosą się na większą 
odległość. Ptaki mieszkające w miejscach za-
nieczyszczonych hałasem też odpowiednio na 
to zareagowały. Przebadano dwie populacje 
– jedną zamieszkującą środek lasu i drugą za-
mieszkującą sąsiedztwo szosy. Statystycznie ta 
druga populacja śpiewała o kilka decybeli gło-
śniej niż pierwsza, żeby efekt śpiewu działał. 

Czyli musi być rano i głośno, a o tym jak 
głośno – przekonałem się pewnego razu, kie-
dy postanowiłem fotografować ptaki w ujściu 
Wisły. Fotografowanie zwierząt, także pta-
ków, to hobby, które systematycznie zdobywa 
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coraz większą popularność. Także z uwagi na 
coraz łatwiejszy do zdobycia sprzęt. Kilkana-
ście lat temu wstałem o nieludzkiej porze, czy-
li dwie godziny po północy, zabrałem plecak 
ze sprzętem i pojechałem do przygotowanego 
wstępnie ukrycia, zbudowanego z kilku gałęzi. 
Trzeba było jeszcze rozwiesić po omacku ma-
skujące płótno, zamaskować wszystko gałąz-
kami z liśćmi i cicho zalegnąć – to wszystko na 
godzinę przed świtem, kiedy ptaki nie wiedzą, 
że „jakieś niebezpieczeństwo” siada w tych 
gałęziach, a do samych gałęzi zdążyły się już 
przyzwyczaić dnia poprzedniego. Tę godzinę, 
dwie można wykorzystać na odespanie nocy. 
Ja bym też mógł, gdyby nie strzyżyk. Ten zwierz 
doszedł do wniosku, że wierzchołek sterty mo-
ich gałęzi to najlepsze miejsce na popisy i darł 
się wniebogłosy, z pół metra od ucha. 90 de-
cybeli jak nic. Słuch mogą uszkodzić trwale już 
dźwięki od 85 decybeli. Nie mogłem go spło-
szyć, gdyż w tym momencie cały okoliczny 
zwierz by się o mnie dowiedział i ukrycie by-
łoby „spalone”. Wierzcie mi, że ten śpiew bolał. 
Jeszcze bardziej boli śpiew dzwonnika białego 
z lasów Amazonii, gdyż ptak ten potrafi prze-
krzyczeć startujący samolot, wydając z siebie 
dźwięk o natężeniu 125 decybeli przy marnych 
120 odrzutowca.

Wielu z nas uwielbia jednak ranny ptasi 
śpiew, który ciepło nastraja do życia i pozwala 
dzień rozpocząć w kontakcie z naturą. Holen-
derscy przyjaciele mojej rodziny idąc tym tro-
pem, zbudowali przylegający do domu szkla-
ny pokój, którym wchodzą w ogród i w nim 
rozpoczynają każdy dzień śniadaniem, otocze-
ni zielenią i śpiewem ptaków.

Co jeszcze irytuje nas w ptakach? Z pewno-
ścią wspólne menu. Nic nie denerwuje bardziej 
niż stado szpaków, które obsiadło czereśnię i ze 
złowieszczym gaworzeniem obżera się tym, na 
co my czekaliśmy długo aż dojrzeje. O tak. Czę-
sto wystarczy jeden dzień, by taka ptasia mafia 
spustoszyła całe drzewo. W tym zakresie może 
jednak mam słowa pocieszenia. Szpaki, po od-
chowaniu młodych, zaczynają gromadzić się 
w stada i koczować na polach. Z uwagi na ocie-
planie się klimatu zaczynają zakładać wcześniej 
lęgi i wcześniej też gromadzą się w stada i prze-
mieszczają w inne tereny, pozostając z dala od 
naszych czereśni. Zapewne kłopot będzie miał 

kto inny – na przykład Włosi, którym własne 
i przelotne szpaki obżerają winnice. Na owoce 
apetyt mają nie tylko szpaki. Coraz częściej gu-
stują w nich kosy, a także inne latające stwory. 
Małe stworki, jak śpiewaki, sikory, pokrzewki 
czy rudziki traktują nasze winogrona, porzeczki 
czy borówkę amerykańską jako dietę uzupeł-
niającą i tych skradzionych parę owoców wy-
baczam od razu. Kosów jest sporo, no i żerują 
całą familią. Tu już zaznacza się pole konfliktu, 
bo zamiast szukać robaków idą na łatwiznę. 
W ich przypadku już trzeba zabezpieczyć drob-
ną siatką częściowo te owoce, na które mają 
apetyt – żeby, parafrazując powiedzenie – jedz 
i pozwól jeść innym.

Brudzenie. Tu chyba – jak to już kiedyś po-
wiedział Jaruzelski, a po nim kolejni – „otwo-
rzę puszkę z Pandorą”. Białą ptasią kupę na 
lśniącym lakierze samochodu odkrył zapewne 
każdy z nas, szczególnie latem ci, którzy par-
kowali w cieniu pod drzewami. Jest w niej 
kwas moczowy, amoniak i związki fosforu, 
wapnia, więc substancje, które mogą działać 
na lakier. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że 
właściwie ptasia kupa jest ciemna, a że bia-
ło wygląda, to właśnie efekt kwasu moczo-
wego, który w postaci zagęszczonej jest wy-
dalany razem z kałem. Także od strony fizyki 
nie jest dobrze, gdyż kał wysycha i przywiera 
do lakieru, co może wpływać negatywnie na 
powłokę lakierniczą, kiedy ta kurczy się i roz-
szerza pod wpływem temperatury. Nie moż-
na zapomnieć, że ptaki zawsze zbierają odpo-
wiednio drobne kamyczki czy żwirek, które 
znane jako gastrolity pomagają w trawieniu. 
Jeśli z jednej strony ptaka żwirek wchodzi, to 
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z drugiej musi wyjść, więc niechybnie bywa 
też w kale. Próba starcia ptasiej kupy w spo-
sób nieodpowiedni może kończyć się rysą na 
limuzynie. Wypraktykowałem sposób, który 
może czytelnikowi pomóc. W bocznej skry-
tce wożę ze sobą ciągle papierowe ściereczki 
i kupiony za kilkanaście złotych spryskiwacz 
z płynem – może być dowolny środek myjący. 
Ja używam akurat takiego do zmywania za-
schniętych owadów z karoserii. Kiedy przyjdę 
do zaparkowanego samochodu, robię szybki 
ogląd i spryskuję „ptasi ślad”, by po krótkim 
czasie zetrzeć go papierową ściereczką spryska-
ną środkiem. Krótko, szybko i skutecznie. Nie 
powinniśmy pozostawiać takich kup na wiele 
dni. Ku pokrzepieniu dodam, że śnić o ptasiej 
kupie oznacza szansę na duże pieniądze. Niech 
się więc Wam przyśni.

Inaczej jest z brudzeniem parapetów czy 

innych elementów ozdobnych budynku. Jeśli 
cenne, to trzeba działać jak z karoserią. Jeśli to 
drewno czy kostka brukowa – trzeba poczekać 
na deszcz. Parę lat temu drozd śpiewak uwił 
sobie gniazdko na belce zadaszenia nad balko-
nem. Ptak zapewne był niedoświadczony albo 
jakiś niedorobiony, bo i gniazdo było widocz-
ne dla byle sroki czy sójki, a i też przy budowie 
co położył patyk, to ten mu spadał. Skutkiem 
ptasiego partactwa był zawalony gałązkami 
balkon – tak w stosunku wiadro urobku do 
popielniczki potrzeb. Musieliśmy przeczekać 
całość procesu gniazdowania, czyli z grubsza 
2 tygodnie wysiadywania i 2 tygodnie odkar-
miania piskląt, by móc posprzątać i w ogóle 
skorzystać z balkonu. Wydaje mi się, że nie za-

wiedliśmy ptaka jako współlokatorzy domu. 
Zapewne są i ludzie, którzy nie chcą mieć kło-
potliwych lokatorów u siebie. W tym przypad-
ku chyba najlepszym zabezpieczeniem będzie 
zamontowanie siatek. Ci, którzy jednak chcą, 
będą mieli sceny z życia ptaka na co dzień.

Często na gzymsach czy innych elementach 
elewacji montowane są taśmy z kolcami, ale ja 
wzdrygam się już na samą myśl. Mogę tylko 
zrozumieć troskę o zabytkowe budowle wyko-
nane z piaskowca, które szybko niszczeją i tyl-
ko wtedy można je akceptować, kiedy te kolce 
tylko uprzykrzają lądowanie i nie powodują 
zranienia ptaków.
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Jest jeden problem, z którym nikt sobie 
jeszcze nie poradził – to dziury w elewacji. 
Obecnie często ocieplamy ściany budynków 
i to dla dzięcioła mogą być atrakcyjne miej-
sca. Jeśli gdzieś mrówki wysoko ulokowały 
gniazdo, to może pojawić się dzięcioł zielo-
ny, który je chętnie wymiata swoim długim 
językiem. Jednak za przytłaczającą większość 
dziur w elewacji odpowiada dzięcioł duży. 
Ten pstrokaty dzięcioł z czerwoną plamą na 
podbrzuszu traktuje styropian podobnie jak w 
lesie martwe drewno – dla niego też jest taki 
fajny, miękki, wręcz cudowny materiał do ob-
róbki dziobkiem. W nim akurat można wykuć 
gustowną dziuplę – tak zwaną zimową, która 
będzie mu służyła za miejsce noclegowisko-
we. Jeśli to ten akurat przypadek, to ratując 
gładź elewacji można w pobliżu powiesić bud-
kę lęgową wykonaną jak dla szpaków – wg 
schematów prof. Sokołowskiego. Znanych jest 
wiele przypadków, że to skutkuje pozytywnie, 
aczkolwiek statystyka nie poraża.

Najczęściej jednak mamy do czynienia 
z przypadkami poszukiwania pokarmu – tym 
gorzej, im dzięcioł jest bardziej systematyczny 
w działaniu. Im mniej owadów znajduje, tym 
bardziej je chce dorwać. Niekiedy stosuje się 
siatki zabezpieczające. Wiadomo, że dzięcioły 
wykuwają otwory w fasadach pod samą górą, 
wysoko. Wtedy rozpina się siatkę od linii nie-
co poniżej tych otworów i napinając, mocuje 
np. stackerami do podbitki. Czasem pomagają 
tzw. przeszkadzawki – czy to słynna płyta CD 

dyndająca na sznurku, czy kolorowe wstąż-
ki czy też inny element przemieszczający się 
i powodujący niepewność ptaka. Kiedyś przez 
przypadek – dla kawału, żeby podrażnić kota – 
wsadziłem jakiś kawałek puszystej, zwiniętej 
w rulon skórki pod pudełko tak, żeby sporo 
wystawało. Taka psotna, artystyczna instala-
cja wyglądała jak ogon ukrytego, czatującego 
drapieżnika, który zapomniał sobie, że jego 
cielistość nie kończy się na czterech literach. 
Zawsze przy niej było pełno ostrzegawczych 
ptasich okrzyków, szczególnie gdy wiatr po-
ruszył ogonem. Żaden ptak nie miał odwagi 
zbliżyć się na kilka metrów.

Tych parę słów piszę, żeby tym, którym czę-
sto ptaki przynoszą troskę czy utrapienie, po-
móc znaleźć sposób na realne problemy, co 
może pozwoli zaakceptować 
niedogodności życia z pierza-
stymi sąsiadami.

Jan Król

ZAKŁAD
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

J. M. Mrowiec
43-384 Jaworze

ul. Groszkowa 308

tel. 817 20 65

R  E  K  L  A  M  A
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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Skrzyp polny 
(Equisetum arverse)

Nazwy ludowe tej rośliny to: dzwoszcz, jo-
dełka, jedlina polna, koński ogon, krzemionka 
Kostka, sprzączka, jedlinki, strząbka. Wczesną 
wiosną z licznych, głęboko rosnących kłączy 
wyrastają najpierw brązowe pędy zarodniko-
we zakończone kłosem. Dopiero potem po-
jawiają się zielone pędy płonne o wysokości 
do 40 cm. Wyglądem przypominają malutką 
zgrabną jodełkę. Rośliny rosnące na glebie 
gliniastej mają najsilniejsze właściwości lecz-
nicze. W zależności od siedliska skrzyp zawie-
ra od 3 do 165 kwasu krzemowego, który ma 
działanie lecznicze. Ponadto zawiera flawono-
idy, sole potasu, kwasy organiczne, saponiny, 
fitosterole, witaminę C, karotenoidy, garbniki 
i związki żywicowe.

Surowiec i jego pozyskanie
Surowcem zielarskim jest ziele skrzypu po-

lnego (Equiseti herba). Zbiera się w pogodne 
dni, w ciągu całego lata – od czerwca do sierpnia 
– zielone, dobrze rozwinięte pędy, bez dolnej 
zbrunatniałej i nierozgałęzionej części, wyłącz-
nie ze stanu naturalnego. Nie zbierać skrzypu 
z pól nawożonych chemicznie. Oprócz skrzypu 
polnego dwa rodzaje pędów wytwarza skrzyp 
olbrzymi (roślina trująca), który rośnie w wil-
gotnych lasach a jego pędy płonne wyrastają 

do 1 metra. Skrzyp łąkowy i leśny wytwarzają 
pędy zarodnikowe, które po wydaniu zarod-
ników zazieleniają się ( te same). Mają bar-
dzo delikatne, cienkie, zwisające rozgałęzienia. 
Inne skrzypy wytwarzają dwa rodzaje pędów 
równocześnie, jak np. skrzyp bagienny, który 
wyrasta do 1,5 metra, skrzyp zimowy o pędach 
grubych, nierozgałęzionych, do 1 metra, skrzyp 
błotny do 50 cm (ma pierwsze międzywęźle 
pędów bocznych krótsze od pochwy liściowej) 
– rośnie przy rowach, nad brzegami wód i jest 
szkodliwy dla organizmu ludzkiego i dla zwie-
rząt. Z tego płynie jeden wniosek: wszystkie 
skrzypy wysokie i te, które mają dwa rodza-
je pędów równocześnie, a także skrzyp błotny 
nie nadają się do leczenia. Ścinamy więc se-
katorem lub zrywamy pędu skrzypu polnego, 
tzw. choinki, czyste, żywo zielone, dobrze wy-
rośnięte i suszymy rozłożone cienką warstwą 
w miejscu zacienionym i przewiewnym. Nie 
należy suszyć skrzypu na słońcu, gdyż szybko 
traci barwę i wartości lecznicze. Nie dopuszcza 
się zanieczyszczeń innymi gatunkami skrzypu.

Sposób użycia skrzypu do celów leczni-
czych
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Herbatka
1 kopiastą łyżeczkę do herbaty ziela zapa-

rzyć ¼ litra wody. Stosować przy krwawie-
niach i krwawych wymiotach.
Nalewka wg Marii Treben

10 g świeżego ziela skrzypu zalewa się 50 g 
żytniówki i pozostawia przez 14 dni na słońcu 
lub w ciepłym miejscu. W tym czasie należy 
nalewką codziennie wstrząsać.
Nalewka ze skrzypu wg Mateusza Emmanu-
ela Sanderskiego

50 g wysuszonego i rozdrobnionego zie-
la skrzypu polnego umieścić w dwulitrowym 
słoju i zalać 0,5 l czystej 40% wódki. Rozdrob-
nione zioła starannie wymieszać, słój szczelnie 
zamknąć i odstawić na 3 tygodnie do maceracji 
w miejscu zaciemnionym i ciepłym, co pewien 
czas wstrząsając. Po upływie tego czasu masę 
ziołową wycisnąć, a nalewkę przefiltrować 
przez gęstą gazę lub bibułę filtracyjną. Następ-
nie należy przelać ją do ciemnej butelki dobrze 
zamknąć i opisać podając na etykiecie jej na-
zwę, datę sporządzenia, sposób użycia i zasto-
sowanie. Używać tylko w celach leczniczych.
Sposób użycia, działanie i zastosowanie na-
lewki skrzypowej

Pić po 15-30 kropli trzy razy dziennie jako 
środek moczopędny i przeciwzapalny. Nalew-
ka działa moczopędnie (nie wypłukując przy 
tym z organizmu elektrolitów), odtruwają-
co, przeciwzapalnie, wzmacniająco. Ponadto 
uzupełnia niedobór soli mineralnych i jest 
źródłem łatwo przyswajalnej krzemionki, re-
guluje przemianę materii. Zawarte w nalewce 
wyekstrahowane z ziela skrzypu flawonoidy 
zwiększają objętość wydalanego moczu i usu-
wają nadmiar moczanów. Dzięki połączonemu 
działaniu moczopędnemu, tonizującemu i ścią-
gającemu korzystnie działa przy nietrzymaniu 
moczu i moczeniu nocnym, także w stanach za-
palnych dróg moczowych, przy skłonnościach 
do kamicy moczowej.

Zaleca się stosować nalewkę skrzypową w in-
fekcjach dróg moczowych i jako środek pomoc-
niczy w osteoporozie (w dosłownym znacze-
niu „dziurawych kości”) oraz w nawracających 
stanach zapalnych cewki moczowej i pęcherza. 
Ponadto w zaburzeniach wydalania moczu, 
w gośćcu – jako środek moczopędny, a jako 

środek odtruwający i moczopędny w marsko-
ści wątroby, miażdżycy naczyń krwionośnych 
i chorobach skórnych – łuszczycy, wypadaniu 
włosów a nawet pękaniu naczyń krwionośnych.

Skrzyp można stosować jako gorące półką-
piele przy występowaniu piasku w nerkach 
lub kamieni w nerkach i pęcherzu moczowym, 
pije się przy tym łykami ciepłą herbatkę ze 
skrzypu, wstrzymuje się mocz, aby go w koń-
cu oddać „pod ciśnienie”. Zwykle wtedy scho-
dzą kamienie. Przy swędzących wysypkach 
skórnych, także gdy są one pokryte strupami, 
szorstkie lub ropne, pomaga mycie i okłady 
z naparu ze skrzypu. Mycie naparem ze skrzy-
pu pomaga również przy ropnym zapaleniu 
łożyska paznokcia, otwartych ranach stóp, 
próchnicy kości, starych rozległych ranach, ra-
kowatych wrzodach, ostrodze kości piętowej, 
przetokach, figówkach i innych liszajach oraz 
toczniu. W razie bolących hemoroidów przy-
kłada się papkę ze świeżego ziela, którą przy-
gotowuje się w ten sposób, że świeży i dobrze 
umyty skrzyp rozciera się dokładnie na desce. 
Przy ciągłych krwawieniach z nosa przykłada 
się okład z ochłodzonego naparu ze skrzypu. 
Dzięki działaniu oczyszczającemu krew skrzyp 
stosowany razem z przetocznikiem jest dobrym 
środkiem zapobiegającym zwapnieniu tętnic 
i utracie pamięci. Skrzyp można także określić 
jako najlepszy środek zapobiegający rakowi.

Skrzyp można wykorzystać jako ochronę 
przed chorobami roślin np. ogórków czy też in-
nych roślin dyniowatych, Świeży skrzyp włożyć 
do wiaderka czy też beczki, ale tylko do drew-
nianych lub z tworzywa sztucznego, zalać wodą 
i postępować tak jak z pokrzywą o której była 
mowa w poprzednim numerze in-
formatora.

Opracował Zygmunt Lira

Bibliografia:
Porady i praktyka stosowania ziół leczniczych, 
Maria Treben
Zioła w nalewkach leczniczych, Mateusz Em-
manuel Sanderski,
Inna literatura ogrodniczo-zielarska
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Nie zapomnieć mowy ojców
Jakosi sie żyje!

Witóm piyknie!
Ludeczkowie złoci, kie to piszym, to już sie ta 

dziwoko wiosna pomału kóńczy. W maju mo być 
ciepło i mokro, żeby wszystko piyknie rosło, a tu 
było tak mokro i zima, że  z niejednej chałpy sie 
z kumina kurzyło. Mieli my nadzieje w Zośce, że 
sie cosi poprawi, ale kaj też tam, fórt zima i deszcz. 
Siedzym w chałpie, tak jak moi kamraci, znómi, 
przociele i rozmyślóm, jak to tak dali bydzie, jak 
długo bydymy sie kryć przed wrogym, kiere-
go nie widzymy, a kiery zawojował cały świat 
i to w tak pryndkim czasie. Na poczóntku roku 
słyszało sie, że w Chinach wybuchła łoszkliwo 
choroba, kierej dali miano korona wirus. Zdało 
mi sie, że Chiny daleko, ale zapómnieli my, że za 
naszego żywobycio świat sie skurczył. To, co kiesi 
było łogrómnie daleko, dzisio je blisko i z Chin 
przylazło to dziadostwo do Europy i wlazło też 
do naszego kraju. Ło tym, jak sie zaczył popłoch, 
pisołech w łostatnim moim felietonie, ale wiy-
cie ludeczkowie złoci, do wszystkigo idzie przy-
wyknóć. Do dobrego i do złego. Nóm, co to my 
sóm pryndzyj łurodzyni, ni ma to dziwota, dyć 
nas żywot nie głoskoł, roz było źle a roz dobrze. 
Wiymy, że po czornej nocy przydzie piękny, słó-
neczny dziyń. Ale jak na razie muszymy sie pod-
porzóndkować, tak jak to dycki w czasach woj-
ny bywało. Myślymy jednak, że ni ma tak źle. 
Muszym tu przynać, że ty nowoczesne wercajgi, 
na kiere my starzy przezywómy, że z młodymi 
nie lza sie dogadać, bo fórt cykajóm na tych tele-
fónach abo sie zaś dziwajóm do tego Internetu. 
Ale w dzisiejszych czasach ta nowoczesność ze-
zwoliła nóm na kóntakt ze światym. Tak szkolnio-
cy mogóm łuczyć sie przez to szkiełko, dochtory 

w lekszych przypadkach lyczóm przez telefon, zaś 
sprawy łurzyndowe załatwiómy pocztóm elek-
trónicznóm. A kiej na wieży kościelnej dzwóny 
dzwónióm, idzie łoglóndnóć nabożyństwo w In-
ternecie abo w telewizorze. Jyny powiym Wóm, 
że człowiek tynskni za drugim człowiekym. Dyć 
już to Pónbóczek w raju widział i łuznoł, że źle je 
samymu człowiekowi i doł mu Jewke. Ja, ja, to je 
prowda, człowiek potrzebuje drugigo człowieka, 
coby se porzóndzić, w niejednej strości poluto-
wać, a radościom sie podzielić. I tak se myślym, 
że przeca kiesi to wszystko minie i zaś przydóm 
słoneczne, piykne dni. Wtedy wszystki dwiyrze, 
kiere sóm teraz zawrzyte, sie łotworzóm i wyj-
dymy na tyn świat bez żodnej przeszkody i stra-
chu, że nas wróg niewidzialny zaatakuje. Maski 
a rynkawice chynymy do wymowo, a niejedyn 
dzisiejszy starzyk i starka przypomni se te pie-
śniczke, kieróm śpiywali jako małe gizdy, kie sie 
skóńczyła ta łoszkliwo II wojna światowo „Poleć 
gołąbku, poleć wysoko, leć ponad słóńce, w nie-
bo sie wzbij, powiedz by dzieci już nie płakały 
bo pokój wojne zwyciężył już”. Wiela to bydzie 
radości a wzruszynio, kie przydóm ty spokojnie 
dni. Myślym, że wszyscy chcymy, coby sie to 
stało jak nejprydzyj, coby ty doświadczynia, kie-
re my przeżyli w samotności, w pozamykanych 
chałpach niejednymu dały wiela do myślynio. 
Dobrze by było, coby my sie stali móndrzej-
si, bo „gupota przynosi wiela nieszczyńścio na 
tyn świat”, jak pisze nasza nobliska Olga Tokar-
czuk. A świat to Ty i jo. To nasza rodzina, nasi 
sómsiedzi , przociele, znómi, to miejsce, w kierym 
przyszło nóm żyć, to nasza gmina, nasz powiat, 
województwo, nasza łojczyzna. Godajóm, że po 
tej wojnie, kiero tela zniszczyń porobiła, bydzie 
inaczy, czego dej Pónbóczku. Niech człowiek czło-
wiekowi nie bydzie wilkiym, a przocielem, niech 
taki cechy jak zowiść, pycha, przeciwność, złość 
sie stracóm a miłość i przyjaźń zagoszczóm się 
w kożdej chałpie, bo do szczyńścio człowiekowi 
nie trzeba kupe, „serce do kochanio, 
rozum do myślynio i dwie zdrowe 
rynce”. Tego Wóm i sobie życzym.

Józef Niesyt 
JosiyniczaninNiektóre poranne modlitwy są lepsze od innych
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Dobra Książka

Kormoran i rudzik

Tytuł niniejszego artykułu być może sugeru-
je, że będzie on o ptakach. Nic bardziej mylnego, 
chociaż para głównych bohaterów w pewien 
sposób przypomina ptaki wymienione w tytu-
le. On to Cormoran (pisownia przez C) – czarno-
włosy, wielki, zwalisty mężczyzna, utykający na 
prawą nogę, gdyż ma protezę. Ona to Rudzik (po 
angielsku Robin) – drobna, szczupła blondynka, 
której włosy w słońcu mienią się rudawym ko-
lorem. Twórcą tej przedziwnej pary bohaterów 
jest Robert Galbraith.

Kim jest ów Robert Galbraith? To nikt inny 
tylko pani J. K. Rowling, twórczyni przygód 
o Harrym Potterze. Co się stało, że tak znana 
autorka, o ustalonej pozycji, renomie i mająt-
ku, zabrała się za pisanie kryminałów. Jak po-
wiedziała w jednym z wywiadów: „Od zawsze 
byłam admiratorką twórczości Agathy Chri-

stie. Jej powieści, bohaterowie, rozwiązywane 
przez nich zagadki, towarzyszą mi przez więk-
szość mojego życia. Pomyślałam nieskromnie – 
może i ja bym spróbowała.” No i spróbowała, 
jak zawsze ze skutkiem powalającym.

W pierwszej powieści, zatytułowanej „Wo-
łanie kukułki”, poznajemy główną parę boha-
terów –  Cormorana Strike’a i Robin Ellacott. 
On to były żołnierz żandarmerii wojskowej, 
niespełna czterdziestoletni emeryt, który uty-
ka na prawą nogę, gdyż jej część stracił na woj-
nie w Afganistanie. Musi nosić protezę, która 
mu często przeszkadza. Właśnie założył biuro 
detektywistyczne. Natomiast Robin Ellacott 
jest dwudziestokilkuletnią dziewczyną, która 
nie ukończyła studiów i zatrudnia się u Stri-
ke’a. Ma u niego pracować tylko dwa tygo-
dnie, aż nie zgłosi się ktoś na stałe. Śledztwo, 
które prowadzi Srtike, dotyczy śmierci znanej, 
londyńskiej modelki. Tę sprawę zlecił mu kole-
ga z czasów dzieciństwa. Detektyw rozwiązuje 
zagadkę i staję się osobą znaną, a sekretarka, 
która miała być na chwilę, powoli przeistacza 
się w jego współpracowniczkę. 

W drugiej powieści pod tytułem „Jedwab-
nik” , Strike rozwiązuje zagadkę śmierci zna-
nego, londyńskiego pisarza. W utworze tym, 
coraz bardziej zawiązuje się nić przyjaźni mię-
dzy detektywem, a jego sekretarką. Robin, 
zdradza Cormoranowi, że chciałaby ukończyć 
kurs detektywistyczny, ale boi się, że jej świe-
żo poślubiony mąż się nie zgodzi. Między mło-
dy mał-żonkami dochodzi do kłótni. Przyczy-
ną sporu jest zbyt duże zaangażowanie Robin 
w pracę. Matthew – mąż Robin – podejrzewa 
ją też o romans z detektywem. Sytuacja mię-
dzy nimi staje się coraz bardziej napięta. 

W kolejnej powieści zatytułowanej „Żniwa 
zła”, odzywają się duchy przeszłości obojga 
głównych bohaterów. Robin dostaje przesył-
kę,w której znajduje się ucięty kawałek ko-
biecej nogi. Dziewczyna jest przerażona, na-
tomiast Strike wie, że ta przesyłka dotyczy 
również jego. Spotkał już w swoim życiu lu-
dzi, którzy byli zdolni do niebywałego okru-
cieństwa. Musi więc odgrzebać stare sprawy, 
aby wytypować właściwego winnego. Boi 
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się również o swoją współpracowniczkę, gdyż 
zaczyna podejrzewać, że to ona jest celem po-
lowania. W miarę swoich możliwości stara 
się ją chronić. Robin wyznaje swojemu sze-
fowi, że na pierwszym roku studiów została 
zgwałcona, a sprawcy do pory tej nie wykryto. 
Praca detektywa pozwala jej walczyć z trau-
mą i krzywdą, której doznała. Pomagając wy-
kryć sprawcę przestępstwa, jest przekonana, że 
świat staje się przez to lepszy. 

W ostatniej, jak do tej pory, części przygód 
Cormorana i Robin, zatytułowanej „Zabójcza 
biel”, para głównych bohaterów rozwiązuje 
zagadkę śmierci znanego polityka. Jak zwy-
kle nie obywa się bez pościgów, przebieranek 
i zmian tożsamości. Tym razem cały ciężar 
śledztwa spoczywa na Robin. To ona dopro-
wadza do schwytania dość przebiegłego prze-
stępcy. Pomimo śledczego sukcesu jej związek 
z Matthew’u  powoli rozpada się. Dziewczyna 
nie może żyć z kimś, kto ciągle podejrzewa ją 
o zdradę i zarzuca, że przedkłada  niebezpiecz-
ną pracę zawodową nad życie rodzinne. Nato-
miast Strike uświadamia sobie, że bez pomocy 
Robin, nie rozwiązałby tych wszystkich trud-
nych i niebezpiecznych spraw. Podziwia ją za 
wytrwałość i hart ducha, o czym oczywiście jej 
nie mówi, jak przystało na prawdziwego męż-
czyznę. Wie, że pomimo nie najlepszych relacji 
z mężem usiłuje doprowadzić do końca śledz-
twa, nad którymi pracują.

Warto również wspomnieć o trzecim, „nie-
mym” bohaterze powieści. To Londyn – mia-
sto, po którego ulicach poruszają się Cormoran 
i Robin. Stolica Anglii momentami jest pięk-
na, urzekająca z zacisznymi pubami, parkami 
i alejkami. Czasami jednak bywa groźna i nie-
bezpieczna szczególnie tam, gdzie nie warto za-
glądać po zmierzchu. J. K. Rowling pokazuje, 
że Londyn jest podzielony na bogate i bied-
ne dzielnice. Jej bohaterowie to dzieci miasta, 
które podobnie jak kormoran i rudzik, przysto-
sowały się do warunków, w których przyszło 
im żyć.

Poleca:
Piotr Bożek

Ps.
Robert Galbraith na wrzesień br. zapowia-

da premierę piątej części przygód pary detek-
tywów pt. „Troubled Blood”. Mam nadzieję, 
że prace tłumaczeniowe już trwają i niedługo 
polscy czytelnicy będą mogli nabyć kolejną 
powieść poczytnej autorki.

Dla nieczytających polecam serial wypro-
dukowany przez BBC dla HBO pod tytułem 
„Cormoran Strike”. (pierwszy sezon). W zapo-
wiedziach kolejny.
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Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

Jerzy Kukla

tel.  579 649 579  lub  606 311 139
43-384 Jaworze 

ul. Nadbrzeżna 74

Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

„...czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” 1Kor 14,8

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

28.12.2019 Aleksander Gwóźdź    Jaworze
19.01.2020 Aleksander Strokosz    Jaworze
26.01.2020 Maksymilian Paweł Janosz   Jasienica
16.02.2020 Szymon Błahut     Jasienica
08.03.2020 Małgorzata Kalina Bisok    Bielsko-B
15.03.2020 Karol Dariusz Dziadek    Wieszczęta

08.04.2020 śp. Edward Kobiela   l. 94  Jasienica
10.04.2020 śp. Barbara Szarek   l. 62  Jasienica
11.04.2020 śp. Janusz Pieszka   l. 86  Jaworze
18.04.2020 śp. Henryka Szczugieł  l. 74  Jasienica
19.04.2020 śp. Gustaw Penkała  l. 81  DO „Soar”
25.04.2020 śp. Leopold Nycz   l. 86  Jasienica
27.04.2020 śp. Bogusława Chałupska  l. 72  Jaworze
30.04.2020 śp. Zuzanna Biesok   l. 92  DO „Soar”
04.05.2020 śp. Anna Niesyt   l. 93  Jasienica
13.05.2020 śp. Józef Wachmeta  l. 66  Jasienica
14.05.2020 śp. Mirosław Kerber  l. 93  Jasienica
07.06.2020 śp. Stanisława Wiencek  l. 74  Jaworze
14.06.2020 śp. Gertruda Mojeścik  l. 89  Jaworze
18.06.2020 śp. Zofia Pieszka   l. 77  Jasienica
26.06.2020 śp. Stefania Sznyr   l. 84  Jaworze

Kancelaria 
Parafialna

Czynna:
  Jaworze od poniedziałku do piątku 

10.00 - 12.00 
16.00 - 18.00 

przed i po nabożeństwie nie dzielnym

przed i po nabożeństwie nie dzielnym
   Jasienica „stara szkoła” ul. Międzyrzecka 109 
 poniedziałek 16:00 - 18:00  
  czwartek  16:00 - 18:00

R  e  k  l  a  m  a

śluby: „ Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” Mk 10,9

29.05.2020 Filip MICHNIK - Karolina BYRT
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PLAN NABOŻEŃSTW

Lipiec 2020
Jaworze ŚwiętoszówkaJasienica Betania

Plan nabożeństw może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w miesięcznym planie nabo-
żeństw umieszczonym w gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii

05.07   4 Niedziela po Trójcy Św.         8.00                    10.00 PZK
12.07   5 Niedziela po Trójcy Św.       10.30      9.00        7.30         10.00
19.07   6 Niedziela po Trójcy Św.       10.30  9.00        7.30
           18.00
26.07   7 Niedziela po Trójcy Św.       10.30  9.00         7.30         10.00 
                   18.00

02.08   8 Niedziela po Trójcy Św.       10.30  9.00           7.30
09.08  9 Niedziela po Trójcy Św.       10.30  9.00           7.30         10.00 
16.08   10 Niedziela po Trójcy Św.       10.00
23.08   11 Niedziela po Trójcy Św.       10.30  9.00           7.30    10.00 PZK
30.08  12 Niedziela po Trójcy Św.         9.00 

01.09   Początek roku szkolnego       17.30                     16.00
06.09  13 Niedziela po Trójcy Św.       10.00  8.00           10.00         10.00 
13.09   14 Niedziela po Trójcy Św.       10.00               8.00           10.00 
20.09  15 Niedziela po Trójcy Św.       10.00             10.00      
           18.00
27.09  16 Niedziela po Trójcy Św.        10.00  8.00           10.00        10.00 
                   18.00

Sierpień 2020

Wrzesień 2020

Pamiątki Poświęceń 
kościołów i kaplic w naszej Parafii

5 lipca, godz. 10.00  -  
64 Pamiątka Poświęcenia  Kaplicy w Świętoszówce;
 kazanie ks. Andrzej Krzykowski

16 sierpnia, godz.10.00  - 
238 Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu;
     kazanie ks. dr Alfred Borski ze Skoczowa

23 sierpnia, godz. 10.00  - 
Pamiątka Poświęcenia Kaplicy w „Betanii”;
 kazanie ks.Henryk Mach z Białej

20 września, godz. 10.00  - 
129 Pamiątka Poświęcenia  Kościoła w Jasienicy; 
 kazanie ks. dr Piotr Szarek ze Starego Bielska

Nabożeństwo 
w „Leśnym Kościele” 

na zboczu „Wysokiego”

15 sierpnia 2020
o godz. 11.oo 

Wyjście grupowe o godz. 9.30

Zbiórka na parkingu 
przy leśniczówce

Pamiątka Założenia Kościoła

Pamiątka Założenia Kościoła

Konfirmacja


