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Fundamentu innego nikt nie 
może założyć oprócz tego, 
który jest założony, a którym 
jest Jezus Chrystus.

I Koryntian 3,11

31 października
Święto Reformacji

Grób ks. Marcina Lutra w kościele zamkowym w Wittenberdze pod 
amboną, z której wygłaszał reformacyjne kazania
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Od redakcji
Jesienna aura, jaką mamy od 

kilku dni, przypomniała wszyst-
kim, że okres letnich wakacji 
się skończył. Dla wielu pozosta-
ły tylko wspomnienia i zdjęcia  
z urlopów, jeśli ktoś w obecnej 
sytuacji w tym roku miał taką 
możliwość. Rolnikom zebrane plony dały odpo-
wiedź, jaki był to dla nich rok.

W tym czasie nasze życie parafialne po okresie 
całkowitego zamknięcia, powoli zaczęło się organi-
zować. Na ile jest to możliwe, z uwzględnieniem 
wszystkich obostrzeń związanych ze stanem epi-
demicznym, swoje próby rozpoczął chór kościelny  
i zespół Cantate, odbywają się lekcje religii dla 
szkół średnich, działa kancelaria parafialna

Niestety, wielu aspektów parafialnej aktyw-
ności nie można wznowić. Nadal wstrzymane są 
spotkania koła pań, koła zainteresowań, nie można 
prowadzić szkółek niedzielnych ani spotkań Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego.

W tym czasie odbyły się w naszej parafii uroczy-
ste nabożeństwa związane z pamiątkami poświę-
ceń kościołów i kaplic oraz nabożeństwo w leśnym 
kościele na zboczu Wysokiego. Nie zgromadziły 
one w tym roku tak licznej rzeszy wiernych jak 
zwykle, co jest zrozumiałe, ponieważ wiele osób 
ze względu na swoje bezpieczeństwo nadal wstrzy-
muje się od uczestnictwa w takich zgromadzeniach.

Nie odbyły się tradycyjne dożynki gminne. 
Staraniem obu parafii jaworzańskich oraz Ośrod-
ka Promocji Gminy Jaworze zostało odprawione  
w amfiteatrze w Jaworzu krótkie dziękczynne na-
bożeństwo  za tegoroczne zbiory

Relacje z tego, co udało się zorganizować, znajdą 
państwo w tym numerze Informatora. Poza tym są 
stałe rubryki poruszające tematy z zakresu sztuki, 
etyki, psychologii, historii, przyrody oraz ekologii.

Przed nami okres jesienny, który wypełniony 
zostanie dalszym rozwijaniem aktywności w na-
szej parafii. Informacje o tym, kiedy , gdzie i co się 
odbędzie zamieszczone będą w ogłoszeniach para-
fialnych oraz na stronie internetowej naszej parafii.

Kolejny numer naszej gazety trafił do waszych 
domów. Jak zwykle zawiera on kilkadziesiąt arty-
kułów o różnej tematyce. Każdy czytelnik znajdzie 
w nim wiele tematów, które go zaciekawią. Ufam, 
że i to wydanie spotka się z życzliwym przyjęciem.

Ks. Andrzej Krzykowski
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, 
budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, 
jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim 
buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem 
fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który 
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym 
fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, 
z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień 
sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest 
dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane 
na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś 
dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, 
tak jednak, jak przez ogień.   1 Koryntian 3,9-17

Przeżywamy dziś uroczystość konfirmacyjną. 
Cieszę się z tego i dziękuję Panu Bogu, że ta uro-
czystość, tak ważna w życiu każdego ewangelika, 
mogła w tym roku dojść do skutku, że jesteśmy 
tu dziś w kościele pełni radości z tego, co dziś jest 
waszym udziałem, drodzy konfirmanci. 

Czas roku 2020 jest wyjątkowy. Ten czas po-
kazuje, ile tak naprawdę znaczą nasze plany i za-
mierzenia. Mieliśmy tu być w maju, dokładnie 
24 maja miała być wasza konfirmacja. Zagrożenie 
epidemiologiczne uniemożliwiło to, by konfir-
macja mogła się odbyć w tym czasie.

Mamy dziś ostatni dzień sierpnia. W historii 
naszej parafii konfirmacja nigdy nie odbywała 
się tak późno. Dlatego też ta dzisiejsza uroczy-
stość jest czymś wyjątkowym w historii naszej 
parafialnej społeczności. 

Jesteście dziś pięknie ubrani, dziewczyny  
w strojach śląskich podkreślających nasz związek 

z cieszyńską ziemią, ale do tego dochodzi jeszcze 
maseczka zasłaniająca usta i nos – to też nada-
je wyjątkowości temu wydarzeniu. Żadna grupa 
konfirmacyjna przed wami nie była tak ubrana 
w dniu konfirmacji.

Przez ostatnie miesiące nauki konfirmacyjnej 
nasze zajęcia odbywały się zdalnie przez Inter-
net – to też jest coś wyjątkowego, co było wa-
szym udziałem, ale także i moim. Nigdy w ten 
sposób nauki konfirmacyjnej nie prowadziłem,  
a jesteście 25 rocznikiem dzieci, które prowadzę 
do konfirmacji. 

To wszystko już jednak za nami, dziś dzień wa-
szej konfirmacji. Myślę, że cieszycie się z tego, że 
ta chwila nastąpiła. Myślę, że ta radość jest także 
w sercach waszych rodziców, rodziców chrzest-
nych, dziadków, waszych bliskich.

Drodzy konfirmanci, siostry i bracia!
Powiedziałem drodzy konfirmanci, że jesteście 

wyjątkowym rocznikiem, który doświadcza wy-
jątkowych zdarzeń związanych z konfirmacją. Ta 
wasza wyjątkowość polega także na tym, że dziś 
słowa Apostoła Pawła, które przeczytałem przed 
chwilą, tak bardzo was dotyczą i dobrze obrazu-
ją dzisiejszą uroczystość. Te słowa pokazują, że 
jesteście kimś wyjątkowym. Oczywiście Słowo 
Boże jest do nas wszystkich kierowane, niemniej 
jednak dziś to wy, drodzy konfirmanci, jesteście 
tego słowa pierwszymi adresatami. Można po-
wiedzieć, że to słowo jest takim życzeniem dla 
was, życzeniem, które chcemy, byście wzięli do 

Konfirmacyjne wezwanie
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swojego serca, na całą swoją ziemską drogę. To 
życzenie mówi wam o tym, kim jesteście, kim 
macie być na drodze swojego życia. To słowo 
mówi też do nas wszystkich, kim jesteśmy tutaj 
na ziemi. Albowiem współpracownikami Bożymi 
jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. 
To słowo mówi mi, mówi to tobie, że w oczach 
Boga jesteś kimś wyjątkowym i powinieneś być 
tego świadomym. Ta wyjątkowość chrześcijani-
na jest podkreślana w dniu konfirmacji. W czasie 
konfirmacji składamy ślubowanie wierności Je-
zusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. To nie są 
tylko słowa. To ślubowanie jest zobowiązaniem 
do tego, aby być świadomym chrześcijaninem, 
który wie, że ma być i jest współpracownikiem 
Bożym, rolą Bożą, Bożą budowlą. Co powiemy  
o tej budowli? Jak ją opiszemy?

Jak wiemy, pierwszym i najważniejszym ele-
mentem każdej trwałej budowli jest jej funda-
ment, który wyznacza maksymalną wagę i wy-
sokość danego budynku, który ma powstać na 
danym fundamencie.

Wielu ludzi często ma wspaniały plan zbudo-
wania potężnego i imponującego gmachu chrze-
ścijaństwa w swoim życiu. Niestety, bywa tak, 
że bardzo szybko ich budowla zaczyna odbiegać 
od prawdy, czasem zawala się i nie pozostawia 
po sobie nic poza stertą gruzu. Pod tą stertą gruzu 
leży przyczyna tej porażki. To fundament, który 
został położony w niewłaściwy sposób, nie mógł 
utrzymać tej budowli.

Bo tylko silny fundament będzie wspierał 
potężną budowlę. Tym mocnym i trwałym fun-
damentem jest Chrystus. Na Nim, na Chrystusie 
budujmy swoje życie. On jest dla nas najważ-
niejszy. Chrześcijanin ma budować swoje życie 
na Chrystusie.

Przy tym budowaniu mamy także zwracać 
uwagę na to, z jakiego materiału budujemy. 
Oczywiście Apostoł pisząc o budowie z siana  
i słomy nie ma na myśli budynku, ale życie, któ-
re chrześcijanin buduje i chce zbudować, chrze-
ścijańskie życie. Z takiego nietrwałego materiału, 
o którym mówi Apostoł, i dziś wielu ludzi, wie-
lu chrześcijan buduje swoje życie, opierając się 
tylko na tym, co ziemskie, co pozwoli nam na 
dostatnie życie. Tak nie dzieje się tylko dzisiaj, 
choć postępujące zeświecczenie ma coraz więk-
szy wpływ na nasze życie, jak nigdy przedtem. 
Dlatego też Apostoł powiada, że budowla taka, 

z owego nietrwałego materiału może jest i ta-
nia, nie wymaga od nas jakiegoś szczególnego 
wysiłku, ale pozostawia bardzo niską trwałość 
i wytrzymałość, przede wszystkim nie jest od-
porna na ogień i łatwo ulega spaleniu. Apostoł 
pisze zaś, że wszystko musi przejść przez ogień:  
„… dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu 
się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbu-
je ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym 
fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze”.

Dlatego też Paweł apostoł zachęca do budo-
wy z drogich materiałów, najdroższych, aby na-
sza budowla naszego życia się ostała przed róż-
nymi kataklizmami i doświadczeniami. Nic nam 
nie da, jeśli nawet pociągniemy słomę lekkim 
tynkiem i pięknie pomalujemy i sprawimy wra-
żenie, że nasz dom będzie wyglądał na trwały  
i mocny. Przyjdzie bowiem próba, jakieś życiowe 
doświadczenie i nic z niego nie zostanie.

No właśnie, możemy pięknie stroić się w reli-
gijne piórka, a przy tym poniżać i potępiać innych 
z powodu tego, że myślą inaczej niż ja, twierdzić, 
że ja jestem taki jedyny, prawy, doskonały. Moż-
na budować na tym przekonaniu swoje życie, 
ale ono z chrześcijańskiego punktu widzenia tak 
naprawdę będzie zakłamane i pełne nienawiści  
i złości wobec człowieka. Takie życie, taka bu-
dowla to tylko siano pociągnięte zewnętrzna 
emulsją, ale apostoł przestrzega – to wyjdzie na 
jaw, takie budowanie nie jest trwałe. Ono nie 
wytrzyma próby czasu.

Drodzy konfirmanci, siostry i bracia!
Jesteście, drodzy konfirmanci, my wszyscy je-

steśmy kimś wyjątkowym. Jesteśmy współpra-
cownikami Boga, jesteśmy rolą Bożą, która ma 
wydawać dobre owoce. Jesteśmy Bożą budow-
lą, która ma być wznoszona z najlepszych mate-
riałów, by nasze konfirmacyjne ślubowanie nie 
było tylko słowami, które nic nie znaczą. Tym 
najlepszym materiałem, z którego mamy budo-
wać, jest Boże Słowo, które ma w nas rosnąć 
na fundamencie Jezusa Chrystu-
sa. Starajcie się być, my wszyscy 
starajmy się być taką budowlą na 
chwałę Bożą i ku pożytkowi na-
szego Kościoła, którego wszyscy 
jesteśmy członkami. Amen.

ks. Władysław Wantulok

(Kazanie wygłoszone w czasie konfirmacji 
w Jaworzu 30.08.2020)
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W trosce o Dom Boży
Dobiega końca trzeci kwartał roku 2020.  

Ważnye wydarzenia tego okresu:
18 lipca odbyło się w kościele w Jaworzu 

Zgromadzenie Parafialne poświęcone głównie 
sprawie Domu Rekolekcyjno-Wypoczynko-
wego „Betania”. Zgromadzenie podjęło uchwa-
łę o następującej treści:

„Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewan-
gelicko -Augsburskiej w Jaworzu rozwiązuje 
umowę z dnia 27.05.2009 roku zawartą z Die-
cezją Cieszyńską Kościoła Ewangelicko - Augs-
burskiego w RP dotyczącą używania budynku 
„Betania” wraz z towarzyszącą mu infrastruk-
turą.”

Na mocy tej uchwały, którą Rada Parafial-
na jeszcze raz potwierdziła na sierpniowym 
posiedzeniu, wystosowano pismo do diece-
zji wypowiadające zawartą umowę. Diecezja 
ma 6 miesięcy na przejęcie z powrotem tego 
obiektu. Nas czeka jeszcze kolejne spotkanie  
z Radą Diecezjalną, by uzgodnić warunki prze-
kazania.

20.07.2020 odbyło się posiedzenie Rady Pa-
rafialnej, na którym proboszcz poinformował, 
iż pan Piotr Wieja z Jasienicy zrezygnował  
z pełnionej funkcji członka Rady Parafialnej  
z przyczyn osobistych. Nowym członkiem rady 
został pan Gustaw Malik, który tego samego 
dnia został uroczyście wprowadzony w grono 
Rady Parafialnej. Tu chciałem bardzo serdecz-
nie podziękować panu Piotrowi Wieji za do-
tychczasową współpracę, a panu Gustawowi 
Malikowi podziękować za powrót w nasze 
szeregi i życzyć, by dalej tak gorliwie tę funk-
cję wypełniał, jak to miało miejsce w przeszło-
ści przez wiele kadencji.

07.08.2020 na terenie Leśnego Kościoła na 
zboczu Wysokiego grupa prezbiterów z Jawo-
rza uporządkowała teren poprzez wykoszenie 
wysokiej trawy i jej wyniesienie oraz usu-
nięcie śmieci. Co roku taką akcję porządkową  
z ramienia rady organizuje pan Marcin Biłek, 
który organizuje ludzi, transport, uzgodnienia  
z nadleśnictwem oraz poczęstunek. Wszystkim, 
którzy się w tę akcję  ciężkiej pracy włączyli, 
bardzo serdecznie dziękuję. Te podziękowania 

kieruję także pod adresem pana Edwarda Ste-
kli z Jaworza, który co roku na ten cel zapew-
nia transport, zarówno w jedną,  jak i w drugą 
stronę.

15.08.2020 odbyło się nabożeństwo w Le-
śnym Kościele, w którym wzięło udział około 
60 osób. W tym roku ze względu na zagroże-
nie epidemiczne nabożeństwo odbyło się bez 
komunii świętej.

16.08.2020 odbyła się pamiątka założenia 
kościoła w Jaworzu, gdzie Słowem Bożym słu-
żył ks. Alfred Borski ze Skoczowa. W trakcie 
tego nabożeństwa odbył się także jubileusz 
Złotej i Diamentowej Konfirmacji. Tego dnia 
zmiał miejsce jeszcze jeden jubileusz. Kurator 
parafii w swoim wystąpieniu  w kościele po-
wiedział:

„Drogi Zborze Jaworzański ! Pozwólcie, że 
dziś do radości i przeżywania tej wspólnej uro-
czystości dołączę jeszcze jeden szczególny jubi-
leusz. Otóż 25 lat temu, 30 lipca 1995 roku zo-
stał tu, w macierzystym kościele naszej parafii 
w Jaworzu, wprowadzony w urząd proboszcza 
ks. Władysław Wantulok. Instalacji dokonał 
biskup Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler 
w asyście ks. radcy Ryszarda Janika i ks. Piotra 
Mendrocha z Mrągowa.

Czcigodny Jubilacie !  W imieniu całej na-
szej parafii, jak też obecnej Rady Parafialnej, 
pragnę z okazji jubileuszu przekazać nasze sło-
wa: uznania, podziękowania i życzenia. Uzna-
nia, za kontynuowanie od samego początku, 
oprócz zwiastowania „Słowa”, wielu pięknych 
tradycji wiary naszych przodków. Przytoczę 
jedną z nich. Stawając zawsze w szeregach 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jawo-
rzu, jak także w szeregach zespołu „Cantate”, 
wskazywałeś na rangę pieśni i jej wiodącą rolę 
w przeżywaniu naszych nabożeństw.

Przyjmij także nasze słowa podziękowania 
za całą dotychczasową duszpasterską służbę 
w parafii i dla parafii, gdzie kierowanie nią 
nie było łatwe, aby sprostać oczekiwaniom 
wiernych. Dziękujemy za dobrą współpracę  
z wszystkimi działającymi w parafii na róż-
nych płaszczyznach kołami i organizacjami. 
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Chcemy także przekazać nasze życzenia: by tą 
służebność serca i ducha, do której zostałeś 
powołany, dane było Ci nieść do końca swej 
drogi, zachowując ją jako bogactwo swego 
serca, które będzie zawsze cieszyć, radować,ale 
też swym pięknem promieniować dla innych. 
Życzymy Ci, by w zdrowiu i siłach Pan prowa-
dził  pośród kolejnych dni i lat, obdarowując 
swoją bliskością i błogosławieństwem. I nie-
chaj służba w naszej parafii, którą dalej przyj-
dzie Ci nieść, będzie miała także swoje odbicie  
w zawsze bliskiej Twemu sercu strofie pieśnia-
rza, który powiada:

„Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, 
Gotów wciąż udzielać nowych łask,  On roz-
jaśnia moją dolę ciemną, W burzy czas posyła 
słońca blask,  Bóg obiecał nad swym dziec-
kiem czuwać,  Wiernie też zadanie spełnia 
swe. Obietnica Jego strach usuwa: Z każdym 
dniem posilę siły twe !”

Delegacja Rady Parafialnej wręczyła Jubila-
towi kwiaty oraz pamiątkowy obraz kościoła 
w Jaworzu, jako skromny upominek od człon-
ków Rady Parafialnej.

Ze spraw gospodarczych na pierwszym miej-
scu jest realizacja projektu termomodernizacji 
obiektów parafialnych.

Na drugim miejscu jest rozpoczęcie prac 
związanych z remontem starej szkoły w Jawo-
rzu. Rada Parafialna będzie robić wszystko, by 
te prace zostały w tym roku rozpoczęte.

Na zakończenie chcę życzyć wszystkim ku 
przyszłości dni: dużo zdrowia, sił, jak też Bo-
żego błogosławieństwa, z którym to każdemu 
z nas dane będzie przetrwać ten trudny czas 
pandemii.

Osobiście uważam, że zachowując wszelką 
ostrożność, nie powinniśmy dać się zniewo-
lić pandemii, ponieważ człowiek ograniczając 
swoje dotychczasowe kontakty, oddala się od 
drugiego człowieka, od  rodziny, od przyjaciół, 
a często też od swojego Kościoła. Czy w imię 
własnego bezpieczeństwa nasze drogi życia 
mają być pozbawione, tego co najcenniejsze?

Czy bogactwem naszych serc nie było on-
giś przed pandemią, że dane nam było wokół 
rozsiewać perełki piękna i dobra, bo rodziły je  
w nas wiara, nadzieja i miłość.

Ku refleksji dedykuję wiersz Heleny Szym-
ko pt. „Dziękuję Ci Panie”

za moich bliskich - przyjaciół
za codziennego dnia powitanie
że moje oczy widzą piękno świata
Ty całą ziemię przyrodą ubarwiłeś

słońce - które sprawia że istnieje życie
księżyc i gwiazdy na niebie nocą
co romantyzmu duszy dodają swoją mocą
za cały cud Twojego stworzenia

Ty jesteś samą miłością Boże -
a my krocząc drogą losu zawiłą
wierzymy w to że nam pomożesz
że ta kręta droga - stanie się szczęśliwą

zawiedzie nas wprost w Twoje ramiona
które utulą w troskach i bólu
Ty chronisz nas od wszelkich złych mocy
dziękuję Ci za to Boże Wszechmocny .

Kurator Parafii
Ryszard  Milli
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Zamyślić się na chwilę
O wdzięczności 
z jesienią w tle

Otulona szczelnie jak woalem
Ciemnością
Usianą gwiazdami
Kobieta chce zatrzymać
Ten czas
Czas bezpiecznej przystani
W ciszy i modlitwie
Na wieki wieków
I amen
A słońce wschodzi
Wietrzyk dmie
 Jesienne liście rozpoczynają swój taniec

Nie pamiętam, kiedy  poznałam ks. Danielę 
Horinkovą czy w Warszawie, podczas kolejne-
go Forum Kobiet Luterańskich, czy jako dele-
gatka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP na którejś kobiecej konferencji w Sło-
wacji? W każdym razie było to wiele lat temu. 
Często spotykałyśmy się na konferencjach, 
ja podpatrywałam jej służbę, zaangażowa-
nie, uczyłam się od niej dbałości o szczegó-

ły. Bardzo mi imponowała swoją skromno-
ścią i taktem. Ale to, co najgłębiej zapadło mi  
w serce - to jej umiejętność słuchania. I pew-
ne spotkanie na konferencji w Piliscabie pod 
Budapesztem późną jesienią 2013r. Daniela 
zapytała mnie, dlaczego jestem tak smutna  
i zatroskana. Powiedziałam, co akurat przeży-
wam. Moja siostra zachorowała nieuleczal-
nie i bardzo cierpiała. Nie potrafiłam przestać  
o tym myśleć. Daniela objęła mnie ramie-
niem i coś czule powiedziała... Gdy spotkały-
śmy się z Danielą za rok na Ogólnokościelnej 
Konferencji Kobiet na Słowacji, pierwsze co, 
uczyniła, to zapytała o stan zdrowia mojej sio-
stry. Zapamiętałam smutek w jej oczach, gdy 
dowiedziała się, że moja siostra zmarła. Tak 
głęboko wzruszyła mnie pamięć Danieli. Przy 
tylu obowiązkach, ciężarach organizacyjnych 
dużej konferencji, przy tylu rozmowach z ko-
bietami, ona zapamiętała moją troskę!

Wierzę w moc modlitwy i to, że razem mo-
dląc się, dostajemy obfite błogosławieństwo. 
To też odczułam na pożegnalnym nabożeń-
stwie ks.Danieli Horinkovej w Pezinku pod 
Bratysławą dwa lata temu. Znowu była je-
sień. Przyroda czarowała nieposkromioną pa-
letą rdzawo-żółtych plam. Tłum słowackich 
kobiet, które żegnały na czas emerytury swoją 
przywódczynię i duszpasterza, wzruszał.

Ile pór roku musi minąć, ile liści opaść, by 
pojąć, jak ważny jest człowiek, który przybliża 
innych do Boga. Spacerując alejkami cmen-
tarza, zatrzymując się nad grobami bliskich  
i dalekich, kochanych i nieznajomych, ruszając  
w drogę, by pobyć w przyrodzie, tak bogatej  
w różnorodność  barw – myślę coraz intensyw-
niej o kobietach, mężczyznach, dzieciach – któ-
re w jakikolwiek sposób wpłynęły na moje 
duchowe życie… Przepełnia mnie wdzięcz-
ność, wylewa się jak przy-
słowiowa oliwa w bańce  
i mąka w garncu z Eliaszo-
wej obecności w Sarepcie  
(1 Krl 17,8-16).

dk Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki
STOPY JEZUSA

Wiara chrześcijańska przez wieki upamięt-
niała miejsca związane z ziemskim życiem Je-
zusa. W Jerozolimie można znaleźć wiele tego 
przykładów, a wszystkie te miejsca są otoczone 
czcią, są miejscem pielgrzymek ludzi z całego 
świata. Wielu chce dotknąć lub choćby zoba-
czyć miejsce, gdzie Pan Jezus przebywał. Ce-
nione są także wszelkie dowody i ślady Jego 
bytności na Ziemi. Pozwalają bardziej uwie-
rzyć w prawdę o Zmartwychwstaniu? Może 
są namacalnym świadectwem czegoś nieziem-
skiego, czego nie da się dotknąć, w co tak na-
prawdę trudno jest uwierzyć?

Takim miejscem jest Kaplica Wniebo-
wstąpienia w Jerozolimie. Kaplica powstała 
w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją chrześci-
jańską nastąpiło Wniebowstąpienie Jezusa. 
Wewnątrz kaplicy można znaleźć fragment 
naturalnej skały, która według tradycji jest 
miejscem wniebowzięcia. Na tej skale piel-
grzymi dopatrują się śladu stóp Jezusa. Biskup 
i pielgrzym Arculf, opisując swoją pielgrzymkę 

do Jerozolimy około roku 680, opisał ten ko-
ściół jako okrągły budynek otwarty na niebo, 
z trzema portykami wchodzącymi od południa, 
wewnątrz którego znajdowało się miejsce cen-
tralne zawierające ślady Chrystusa, jasno i wy-
raźnie odciśnięte w kurzu. Po dziś dzień piel-
grzymi przybywają do tutaj aby nasycić oczy 
i duszę widokiem tych śladów. Nie wiadomo, 
czy są to rzeczywiście odciśnięte stopy Chry-
stusa, wiadomo jednak, że potrzeba zbliżenia 
się, dotknięcia czegoś boskiego jest w ludziach 
niezwykle silna.

Zupełnie inne przedstawienie stóp Chry-
stusa znajduje się małym wiejskim kościółku 
na Mazurach i wydaje się być nieco żartobli-
we, a przynajmniej – zaskakujące. Może nie 
przystaje do rangi zabytków Jerozolimy, ale 
muszę przyznać, że zrobiło na mnie duże wra-
żenie. Kościół ewangelicki w Sorkwitach nie 
jest miejscem pielgrzymek i pewnie niewiele 
osób zdaje sobie sprawę, jak piękne i tajem-
nicze kryje w sobie dzieła sztuki. Właśnie tam 
można znaleźć jedno z najbardziej intrygują-
cych i pełnych znaczeń przedstawień Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Prosta i skromna bryła 

budynku kryje w sobie  
bogato zdobiony, póź-
norenesansowy, drew-
niany ołtarz stworzony 
przez Krzysztofa Bilicha 
i Maritina Lange. Na 
ołtarzu ukazana zosta-
ła scena Ukrzyżowania,  
w której umieszczono 
również postacie i miej-
sca związane z Sorkwi-
tami – wizerunki rolni-
ków i rybaków, a także 
pałac położony we wsi. 
Po obu stronach ołta-
rza znajdują się figury 
przedstawiające Mojże-
sza i Aarona. Nastawa 
ołtarzowa zawiera pła-
skorzeźbę z ukazaniem 
złożenia Jezusa do gro-
bu, znajdującą się po-
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między wizerunkami ewangelistów Marka  
i Łukasza. Zwieńczeniem ołtarza jest wyobraże-
nie Wniebowstąpienia Pańskiego, której towa-
rzyszą figury ewangelistów Mateusza i Jana. 
Oglądając piękny, bogato zdobiony ołtarz, ła-
two przegapić ważny moment, ukazany wła-
ściwie nad ołtarzem, pod samym sufitem. Trze-
ba się dobrze przyjrzeć aby dopatrzyć się stóp 
wystających z obłoku przyczepionego jakby do 
sufitu… W ten sposób rzeźbiarze przedstawili 
scenę Wniebowstąpienia. To żart czy nietypo-
wa inwencja? A może kryje się za tym jakaś 
idea? Może twórcy chcieli w ten sposób dać 
wiernym do zrozumienia: nie szukajcie Jego 
podobizn, nie twórzcie obrazów, po prostu 
uwierzcie w Zmartwychwstałego. Nie w Jego 
ślady odciśnięte w skale, ale w niego samego.

Dla mnie ten nietypowy ołtarz jest sym-
bolem wielkości Pana Jezusa, Jego boskości  
w Trójcy Świętej. Jest większy od naszych pla-
nów, dzieł i wyobrażeń, nie daje się zamknąć 
w ramach obrazów czy w czterech ścianach na-
szych ziemskich budowli. Ten ołtarz pokazuje 
skalę i punkt odniesienia, gdzie jesteśmy my, 
ludzie i z jakiej pozycji oglądamy stopy Jezusa, 

który wymyka się naszym wizjom, nazwom  
i kategoriom. Nie bez powodu czytamy  
w Księdze Izajasza:

Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem,  
a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom 
chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, 
gdzie mógłbym spocząć? Prze-
cież to wszystko moja ręka uczy-
niła tak, że to wszystko powsta-
ło - mówi Pan. (Ks. Izajasza, 
66,1-2)

Małgorzata Łuczyna

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Wnie-
bowst%C4%85pienia_w_Jerozolimie
https://en.wikipedia.org/wiki/Chapel_of_the_
Ascension,_Jerusalem
https://www.it.mragowo.pl/kosciol-ewange-
licki-w-sorkwitach,3,631,pl.html#Informacje_
ogolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B-
ci%C3%B3%C5%82_ewangelicko-augsbur-
ski_w_Sorkwitach
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Małe studium biblijne
Nagrodzona 
gościnność

1 Mż 18,1-15
Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, 
gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne 
południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech 
mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy 
ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich 
spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: 
Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, 
nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by 
przyniesiono trochę wody, abyście obmyli 
nogi wasze; potem odpocznijcie pod drze-
wem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście 
się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi 
waszego. Potem możecie pójść dalej. Wte-
dy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś!  
I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, 
i rzekł: Rozczyń szybko trzy miary wybornej 
mąki i zrób placki! Potem pobiegł Abraham 
do bydła, wziął młode, delikatne i dobre cielę 
i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. 
Wziął także masło, mleko i cielę, które przy-
rządził, i postawił przed nimi. Sam stanął 
przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy 
rzekli do niego: Gdzie jest Sara, żona twoja? 
A on odpowiedział: W tym oto namiocie.  
Tedy rzekł: Na pewno wrócę do ciebie za rok o 
tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara 
będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwa-
ła u wejścia do namiotu, które było za nim.  
A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym 
wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa  
u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do 
siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, 
mam tej rozkoszy zażywać! I pan mój jest sta-
ry! Na to rzekł Pan do Abrahama: Dlaczego 
to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym na-
prawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zesta-
rzałam?  Czy jest cokolwiek niemożliwego dla 
Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do 
ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara 
zaparła się, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się 
bała. Ale On rzekł: Nieprawda, śmiałaś się.

W tematykę tego rozdziału, zarówno  
w perykopę w wierszach 1-15 jak i w perykopę  
w wierszach 16-33, wprowadza nas początkowy 
fragment pierwszego wiersza: „Potem ukazał 
mu się Pan w dąbrowie Mamre” sugerujący, 
że wśród mężczyzn odwiedzających Abrahama 
jest sam Bóg. Po tym krótkim wprowadzeniu 
narrator opisuje w wierszach 1b-8 scenę ukazu-
jącą gościnność Abrahama w trzech odsłonach. 
Pierwsza w wersach 1b-2 przedstawia zaskaku-
jącą wizytę trzech przybyszy, druga w wersach 
3-5 ukazuje dialog Abrahama z przybyszami, 
trzecia w wersach 6-8 maluje przygotowanie 
do posiłku i jego spożywanie.

W drugiej scenie, w wierszach 9-15, znajdu-
jemy zapowiedź narodzin Izaaka. Najpierw  
w wersach 9 i 10 słyszymy zapowiedź urodze-
nia syna przez Sarę, następnie (11-12) widzimy 
reakcję Sary na obietnice, w końcu (13-15) na-
stępuje wyparcie się Sary i powtórzenie obiet-
nicy. 

W pierwszym wierszu narrator opisuje uka-
zanie się Boga, teofanię: „potem ukazał mu 
(Abrahamowi) się Pan w dąbrowie Mamre, 
gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne 
południe”, ale zaraz dodaje w następnym wer-
secie: „a podniósłszy oczy, ujrzał trzech mę-
żów, którzy stanęli przed nim…” Abraham nie 
wiedział, w przeciwieństwie do nas, o tym, że 
ci niespodziewani goście to wysłannicy Boga, 
który sam jest wśród nich. Siedział przed na-
miotem w najcieplejszej porze dnia w niezna-
nej nam odległości od dębów. Nagle zaskoczył 
go widok zbliżających się trzech wędrowców. 
Zatopił się w myślach? Zdrzemnął się, będąc 
zmęczonym upałem? Tego nie wiemy. Dla 
Abrahama był to znak przybycia niezwykłych 
gości. Ta teofania trzech wędrowców, czyli uka-
zanie się Boga w towarzystwie dwóch męż-
czyzn jest jedyna i w Biblii się nie powtarza. 
Czy można tutaj mówić o Trójcy Świętej? Czy 
Abraham widział Boga?

Ks. Manfred Uglorz w „Śladem Ojca wiary” 
przypomina „że człowiek nie może spojrzeć na 
pełne chwały oblicze Boga”. Znamy przecież 
historię Mojżesza, który chciał oglądać oblicze 
Pana, co opisuje nam 2 Mż 33,18-23: „I rzekł 
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Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!  
I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dosto-
jeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę 
imię „Pan” przed tobą, i zmiłuję się, nad kim 
się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 
Nadto powiedział: Nie możesz oglądać ob-
licza mojego, gdyż nie może mnie człowiek 
oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: 
Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy 
przechodzić będzie chwała moja, postawię 
cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią 
moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, uj-
rzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie 
można.”  Jan Ewangelista wprost stwierdza: 
„Boga nikt nigdy nie widział”. (J 1,18) 

Co to więc znaczy, jak to było?
Święty Bóg jest krańcowo odmienny od 

stworzonego przez siebie świata, człowiek 
istotnie nie może spojrzeć na pełne chwały ob-
licze Boga. Ale Bóg, dla którego nie ma rzeczy 
niemożliwych, posiada różne możliwości ko-
munikowania się z człowiekiem. Mojżeszowi 
objawił się w „gorejącym krzaku” (2 Mż 3,4), 
Gedeonowi jako „anioł Pana” ( Sdz 6,11.14). 

Abrahamowi ukazał się w postaci prze-
chodnia, co nie oznacza, że Abraham 
oglądał pełne chwały oblicze Boga. Nie 
wolno nam wyobrażać sobie Boga na 
nasz wzór. Jezus Chrystus, Syn Boży, ten, 
w którym znajdowała się pełnia Bosko-
ści, ukazał się współczesnym Jemu jako 
prawdziwy człowiek zrodzony z Marii.  
W Flp 2,6-11 czytamy: „który chociaż 
był w postaci Bożej, nie upierał się za-
chłannie przy tym, aby być równym 
Bogu, lecz wyparł się samego siebie, 
przyjął postać sługi i stał się podob-
ny ludziom; a okazawszy się z posta-
wy człowiekiem, uniżył samego sie-
bie i był posłuszny aż do śmierci, i to 
do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 
wielce go wywyższył i obdarzył go 
imieniem, które jest ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zginało się 
wszelkie kolano na niebie i na ziemi,  
i pod ziemią i aby wszelki język wy-
znawał, że Jezus Chrystus jest Panem, 
ku chwale Boga Ojca.” 

Tak więc Abraham gościł Boga  
w postaci człowieka. Abraham „ujrzaw-
szy ich, wybiegł od wejścia do namio-

tu na ich spotkanie” co niewątpliwie musimy 
docenić, biorąc pod uwagę upał i męczenie się 
przy wysokiej temperaturze oraz ze względu na 
wiek, bo już „mioł swoje roki”. Powitał gości 
zgodnie ze zwyczajami ludów Wschodu, oddając 
głęboki pokłon przybyszom na znak traktowa-
niu gości jako niezwykłych, najważniejszych.  
Z uniżonością, szacunkiem i wielką gościnno-
ścią Abraham prosi o przyjęcie zaproszenia: 
„Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach two-
ich,, nie omijaj, proszę, sługi swego”. Gdy 
odczuł „łaskawe” przyjęcie zaproszenia, z wiel-
ką uprzejmością zwraca się dalej „Pozwól, by 
przyniesiono trochę wody, abyście obmyli 
nogi wasze; potem odpocznijcie pod drze-
wem.”

Wędrowcy wiedzą, jak czują się nogi w 
upale, w dodatku podczas wędrówki. Woda 
wtedy nie tylko zmywa brud, ale i ochładza, 
orzeźwia, spuchnięte nogi „wracają do formy”. 
Wspominam sobie wędrówki z rodzinnego 
domu z Bielska przez lotnisko do cioci miesz-
kającej w Jaworzu Średnim. Latem z radością 
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wchodziłem „po drodze” do zimnej wody Wa-
pieniczanki, gdzie  odświeżałem się przed dal-
szą drogą.  Możemy także wspomnieć sytuację  
z Panem Jezusem opisaną u Łk 7,44, gdzie Pan 
Jezus zarzuca faryzeuszowi Szymonowi, że 
jako gospodarz nie dał Mu wody do obmycia 
i odświeżenia Jego nóg.

Abraham bardzo taktownie, uprzejmie za-
prasza gości i proponuje spożycie posiłku, który 
jest ważnym elementem gościnności. Na jego 
długą i uprzejmą prośbę pada krótka, konkret-
na odpowiedź: „uczyń tak, jak powiedziałeś.”

Abraham zostawił gości, by w spokoju mo-
gli odpocząć pod gałęziami drzewa dającymi 
ochłodzenie i wytchnienie i szybko udał się, 
by zająć się ugoszczeniem przybyszów. Poleca 
Sarze szybko przygotować ciasto z dużej ilości 
wybornej, najlepszej i najdroższej mąki i upiec 
placki, czyli płaskie bochenki chleba. Po „za-
mówieniu” specjalnej jakości pieczywa leciwy 
gospodarz „pobiegł do bydła, wziął młode, 
delikatne i dobre cielę i dał je słudze, który 
śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, 
mleko i cielę, które przyrządził, i postawił 
przed nimi”. Z tego opisu możemy wywnio-
skować, że Abraham przesadził z ilością jedze-
nia dla trzech przybyszów. Jego intencją było 
jak najlepsze przyjęcie niezwykłych gości. Naj-
lepsza mąka, najlepsze mięso, bo Bogu należy 
dawać to, co najlepsze. Nie ochłapy, ale to, co 
cenne.

Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem 
Abraham nie zasiada z gośćmi do uczty przygo-
towanej pod drzewem, lecz stoi z boku gotowy 
do usługiwania. 

W pewnym momencie spożywania posił-
ku pytaniem „gdzie jest Sara?” rozpoczyna się 
druga scena zawarta w wierszach 9-15. Zaska-
kuje nas, Abrahama chyba także to, że goście 

znają imię jego żony. Czyżby miało to zwrócić 
uwagę na wyjątkowość gości? A gdzie miała-
by być Sara o tej porze, tym bardziej w sytu-
acji wizyty gości, jak nie w namiocie, w kuchni 
przy garnkach. Kobiety w kulturze Wschodu 
nie zasiadały do stołu z mężczyznami. Po tym 
wstępie tajemniczy gość przechodzi do wyja-
wienia celu swojej wizyty – zapowiedzi naro-
dzin syna Abrahama i Sary. Takich zapowiedzi 
o narodzinach syna i posiadaniu licznego po-
tomstwa wiele razy już wysłuchali. Czy te za-
powiedzi się sprawdzą wbrew prawom natu-
ry? Czy warto oczekiwać, łudzić się nadzieją?! 
„A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym 
wieku. Ustało zaś u Sary to, co zwykle bywa 
u kobiet.”  Zgodnie z logiką, ludzkim doświad-
czeniem, po menopauzie utraciła już zdolność 
zajścia w ciążę. Nie dziwi nas to, że Sara słyszą-
ca zapowiedź przepowiadającą, że za rok urodzi 
syna, w duchu się roześmiała. Dający obietnicę 
był poza namiotem i nie mógł widzieć reak-
cji Sary ani też znać jej myśli. Dlatego pytanie 
kierowane do Abrahama „…dlaczego to roze-
śmiała się Sara…” jest informacją określającą 
Niezwykłego Gościa. Kto wszystko widzi i wie? 
My wiemy więcej, chociażby znamy rozmowę 
Pana Jezusa z Samarytanką. Określenie Gościa, 
Boga, mocno wybrzmiało w retorycznym, ale 
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istotnym pytaniu, które i dzisiaj warto posta-
wić „…czy jest cokolwiek niemożliwego dla 
Pana?” Bóg ma nieograniczone możliwości, 
wszystko jest Mu poddane i Jemu są posłuszne 
wszelkie żywioły. Wszystkie przeciwności może 
usunąć, pokonać. Ma nawet moc nad śmiercią 
i potrafi ożywić uschnięte kości. Takie działa-
nia widzimy u Ojca w historiach Starego Testa-
mentu, widzimy je w działaniu Syna w ewan-
geliach, widzimy w działaniu Ducha Świętego 
zmieniającego mentalność grzesznika.

Jak wiemy, ta zapowiedź dana Abrahamowi 
i Sarze dotycząca narodzin syna została zreali-
zowana. Nie tylko ta. Bóg jest z nami, Emma-
muel, narodzony w Betlejem, na którego ludz-
kość bardzo długo czekała. Bóg wielokrotnie 
pokazał, że nie ma dla Niego rzeczy niemoż-
liwej. Miłością pokonał nienawiść, zwyciężył 
śmierć, posłuszne mu są żywioły i materia. 
Długo czekamy na wypełnienie różnych Bo-
żych obietnic, wskutek czego nieraz wiara ma-
leje. Wielu nawet wątpi. Ta historia przypo-
mina nam, że nikt nie jest zapomniany przez 
Boga, że Bóg każdego widzi i słyszy. Pytaniem 
„czy jest coś niemożliwego dla Pana?” budzi 
wiarę, nadzieję, wytrwałość.

Nie możemy także zapomnieć o gościnności 
przedstawionej w tej perykopie. Abrahamo-
we zaproszenie i jego gościnność przypomina 
nam o innym, późniejszym zaproszeniu, zapro-

szeniu przez Jezusa. Z wielką uprzejmością, go-
ścinnością mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja 
wam dam ukojenie.” (Mt 11,28) Jezus zaprasza 
już teraz do swojego stołu, z którego obficie 
posila nas swoimi zbawiennymi darami Ciała 
i Krwi oraz innymi darami Łaski. W przyszłości 
ufający Mu będą uczestnikami wesela i uczty 
Baranka.

Gościnność Abrahama jest przykładem  
i wzorem dla nas. Jest ona zalecana także przez 
Pana Jezusa choćby w Mt 25,34-35 „…Pójdź-
cie błogosławieni Ojca mego, oddziedziczcie 
Królestwo, przygotowane dla was od założe-
nia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście 
mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem 
przychodniem, a przyjęliście mnie.” Pan Jezus 
mówiąc o miłości bliźniego objawianej także 
przez gościnność, powiedział: Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, mnie 
uczyniliście... Autor Listu do Hebrajczyków  
w 13,2 poucza nas: „gościnności nie zapomi-
najcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wie-
dząc o tym, aniołów gościli.”  
A stare przysłowie 
mówi „gość w dom, Bóg  
w dom.”

ks. Andrzej Mendrok

44551464
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Główne artykuły wiary
Część 3 

Dzieło Chrystusa
Chrystologia (nauka o Chrystusie) w teo-

logii reformacyjnej nie tylko jest ściśle po-
wiązana z soteriologią (nauka o zbawieniu), 
lecz w istocie jest soteriologią. Wittenberscy 
reformatorzy mówili zawsze o osobie Jezusa 
Chrystusa w związku z Jego zbawczym dzie-
łem. Spekulacja na temat Syna Bożego, jako 
Bogo-człowieka, Jego Istoty, uprawiana była 
w obozie Reformacji jedynie w związku z roz-
patrywaniem dzieła Chrystusa. Ks. dr Mar-
cin Luter pojmował Chrystusa funkcjonalnie.  
W teologii Lutra ontyczne (bytowe) rozważa-
nia nad osobą Chrystusa, stoją na marginesie 
kazania reformacyjnego o Jego zbawczym czy-
nie. Ważne były dla niego o tyle, o ile mógł je 
zużytkować w swoim zwiastowaniu o śmierci 
krzyżowej Chrystusa. Jak Boga poznać można 
jedynie w Chrystusie Jezusie, tak też poznać 
można jedynie Boże działanie w zbawczym 
czynie Syna Bożego. Bóg ukryty w Chrystusie 
Jezusie, rozumianym i uchwyconym przez wia-
rę jako Bóg objawiony, objawia swoją wolę  
i zbawcze działanie. Przedmiotem przeto wszel-
kiej teologii powinno być dzieło Chrystusa.

1. 
Nauka o Chrystusie nauką o zbawieniu
W III artykule Wyznania augsburskiego, 

zgodnie z główną linią rozwojową teologii re-
formacyjnej, spotykamy się ze ścisłym i wza-
jemnie dopełniającym powiązaniem chrysto-
logii z soteriologią. Czytamy w nim: „Jeden 
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, 
narodzony z Marii Panny, prawdziwie umę-
czony i ukrzyżowany, umarł i był pogrzebany, 
aby pojednać Ojca z nami i być ofiarą nie tyl-
ko za grzech pierworodny, lecz także za wszelkie 
obecne ludzkie grzechy”. Również w Apologii 
Wyznania augsburskiego wypowiedź chrysto-
logiczna połączona jest z wypowiedzią soterio-
logiczną. „Przeciwnicy nasi przystają na trzeci 
artykuł, w którym wyznajemy, że (...) Chrystus 
cierpiał i umarł, aby nas pojednać z Ojcem, i że 

został zmartwychwzbudzony, aby królować, 
usprawiedliwiać i poświęcać wierzących”.

W Wyznaniu augsburskim Filip Melan-
chton nazywa dzieło Jezusa Chrystusa ofia-
rą za grzech pierworodny i za wszystkie inne 
grzechy, przy czym ma tu na myśli narodze-
nie, cierpienie, ukrzyżowanie, śmierć i złożenie 
w grobie, a więc stany poniżenia Chrystusa. 
Dziełem Jezusa jest również „pojednanie Ojca 
z nami” oraz „przejednanie Bożego gniewu”. Je-
śli weźmie się pod uwagę fakt, że IV artykuł 
Augustany: „O usprawiedliwieniu”, wypływa 
z III artykułu i z nim jest genetycznie zwią-
zany, to do dzieła Jezusa Chrystusa z Wyzna-
nia augsburskiego zaliczone również zostało 
usprawiedliwienie. W Obronie Wyznania au-
gsburskiego usprawiedliwienie wraz z poświę-
ceniem zostało postawione obok pojednania. 
Rozumiane tam jest jednak jako wynik zmar-
twychwstania Chrystusa. W IV artykule autor 
Wyznania augsburskiego rozumie śmierć Je-
zusa również jako danie Bogu satysfakcji, za-
dośćuczynienia za nasze grzechy. 

Określenia dzieła Jezusa Chrystusa uży-
wane przez Melanchtona w III i IV artykule 
Wyznania augsburskiego: ofiara za grzechy, 
pojednanie Ojca z nami, przebłaganie Bożego 
gniewu, usprawiedliwienie oraz danie zadość-
uczynienia za nasze grzechy, nie wyczerpu-
ją całej listy używanych w obozie reformacji 
określeń zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. 

2. 
Zbawcze dzieło Chrystusa

Ujęcie istoty zbawczego czynu Syna Boże-
go, Jezusa Chrystusa, znajdujące się w Wyzna-
niu augsburskim, wyrasta z biblijnego zwia-
stowania Chrystusowego krzyża. Wystarczy 
tu zacytować tylko niektóre słowa apostoła 
Pawła: „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojed-
nał, nie zaliczając im upadków” (2 Kor 5,19), 
„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,  
i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, 
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przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, które-
go Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną 
przez krew” (Rz 3,23-25), „W Chrystusie mamy 
odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kol 1,14). 

Filip Melanchton rozumie krzyżową śmierć 
Jezusa Chrystusa jako zadośćuczynienie Bogu 
za grzechy świata, dokonane przez Chrystusa, 
ucieleśnionego SŁOWA, i było ono w istocie 
pojednaniem Boga z człowiekiem, możliwym 
tylko dlatego, że Jezus Chrystus prawdziwy 
Bóg z Ojca w wieczności zrodzony, a zarazem 
prawdziwy człowiek z Marii Panny narodzony, 
złożył swoje życie jako okup za grzechy całej 
ludzkości. Ze względu na trwałe zespolenie bo-
skiej i ludzkiej natury w Chrystusie, złożone 
przez Niego zadośćuczynienie jest doskonałe  
i satysfakcjonuje Boga, gdyż śmierć Jezusa Chry-
stusa była niezawiniona, lecz stanowiła ofiarę 
dobrowolną, będącą wyrazem posłuszeństwa 
zbawiennej Bożej woli. Ujęcie istoty dzieła 
Chrystusa jako zadośćuczynienie, nie jest wła-
ściwe tylko dla Melanchtona, lecz powszechnie 
było ono znane w średniowiecznej Europie

W zasadzie Luter podzielał zdanie swojego 
przyjaciela i współpracownika Filipa Melan-

chtona o satysfakcji danej Bogu. Wyrazem 
tego mogą być jego słowa: „Stał się Syn Boży 
człowiekiem, począł się i narodził się z Ducha 
Świętego i dziewicy bez żadnego grzechu; po-
nadto cierpiał, umarł i został pogrzebany, aby 
za mnie zadośćuczynić i zapłacić za to, com 
ja zawinił, nie srebrem ani złotem, lecz swoją 
własną drogą krwią”. Reformator dostrzegał 
jednak zasadnicze braki tej nauki. Chociaż nie 
wypaczała ona biblijnego zwiastowania krzyża 
Jezusa Chrystusa, to jednak nie uwydatniała 
w należyty sposób całokształtu tego zwiasto-
wania. Starał się zaradzić temu niedomaganiu 
i to nie tylko przez to, że celu satysfakcji danej 
Bogu przez Jezusa Chrystusa nie upatrywał  
w przywróceniu chwały Bożej, jak uczyła 
scholastyczna teologia, a raczej w zaspokoje-
niu Bożej sprawiedliwości. Ks. Marcin Luter  
z krzyżem Chrystusa wiązał usprawiedliwienie 
człowieka i pojednanie go z Bogiem. 

3. 
Nauka o zbawieniu, teologią daru

Ks. dr Marcin Luter przedstawił krzyż Gol-
goty w nowym świetle. Dotychczas śmierć 
krzyżową Chrystusa traktowano jako ofiarę 
złożoną Bogu. Luter powiada, że krzyż Jezusa 
Chrystusa jest przede wszystkim darem Bożym 
dla człowieka. Bóg przecież świat sam z sobą 
pojednał. Wystawił Chrystusa jako ofiarę prze-
błagania. Inicjatywa zbawienia człowieka jest 
w rękach Boga. Bóg ludzkości ofiaruje krzyż Je-
zusa. Chrystologia Lutra jest więc chrystologią 
daru. W krzyżu pojmowanym jako dar Boży 
dla człowieka, ofiarowane są ludzkości wszyst-
kie zbawienne dary, a mianowicie: pojedna-
nie, wyzwolenie, usprawiedliwienie itp. Przede 
wszystkim jednak soteriologia Lutra jest teolo-
gią krzyża. Myśli Lutra koncentrują się głów-
nie wokół krzyża Chrystusowego. Całe zwia-
stowanie reformacyjne wypływa z krzyża i na 
krzyż wskazuje. Bez krzyża nie ma prawdziwie 
chrześcijańskiej teologii, nie byłoby reformacji 
i reformacyjnego kazania o zbawieniu.

W teologii Lutra krzyż Chrystusa jest miej-
scem i znakiem ofiary, która przychodzi z góry, 
bowiem sam Bóg ją wyznacza i składa. Bóg 
jest inicjatorem zbawienia w Chrystusie. Luter  
w swojej Postylli domowej pisze: „(Chrystus) 
jest ofiarą, którą sam Bóg sporządził i tylko  
w niej ma swe upodobanie”, „(...) grzechy twoje 

Ukrzyżowanie, Lukas Cranach starszy,  1501, 
Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń
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włożył Bóg na Chrystusa, który też w posłuszeń-
stwie wziął je na siebie i zgładził”, „(Bóg) Chry-
stusowi kazał umrzeć za nas”, „Bóg Syna swego 
wydał na śmierć, gdyśmy jeszcze byli grzesz-
nikami”. Takie zrozumienie krzyża jako daru 
Bożego nie eliminuje zrozumienia krzyżowej 
śmierci Chrystusa jako ofiary składanej Bogu. 
Występuje ono wszędzie tam, gdzie Luter ofiarę 
krzyża nazywa zapłatą lub upatruje w niej sa-
tysfakcję daną Bogu. Nigdy jednak nie rozumie 
jej jako ofiary składanej Bogu przez człowieka. 
Człowiek niczym nie zasługuje na pojedna-
nie i zbawienie. Dzięki swojemu posłuszeń-
stwu zasługę posiada jedynie Chrystus. Może 
być ona przypisana człowiekowi przez wiarę  
w Chrystusa. Dlatego ofiara krzyżowa jest le-
karstwem. Luter głosi: „Stało się to wszystko dla 
mnie, abym miał lekarstwa, które by nie tylko  
z cielesnej choroby, ale raczej z grzechu i z śmier-
ci wiecznej mnie wyleczyły i wykupiły”.

4. 
Krzyż sądem i łaską

Dla Lutra krzyż jest zwiastowaniem sądu i ła-
ski. W krzyżu jednakowo, bez wzajemnego wy-
kluczenia, objawiona zostaje Boża łaska i Boży 
gniew. Bóg nie toleruje grzechu. Grzech uwła-
cza sprawiedliwości świętego Boga. Żar Bożego 
gniewu i potępienie wisi nad światem. Wszech-
mocny pragnie jednak zbawienia człowieka  
i w krzyżu okazuje mu łaskę. Gniew podpo-
rządkowany jest miłości. Krzyż nie znosi gnie-
wu. Boży gniew spotkał Jezusa, bo chociaż 
jako Syn Boży był sprawiedliwy, to jednak na 
Niego złożony został grzech świata. Dlatego 
Chrystus jest zarówno przeklęty, jak i błogo-
sławiony. Luter odważył się nawet formułę: 
simul iustus et peccator (zarówno grzeszny, 
jak i usprawiedliwiony) odnieść do Chrystu-
sa. Formuła ta w odniesieniu do Syna Bo-
żego jedynie w tym sensie jest prawdziwa  
i zrozumiała, o ile grzech Chrystusa rozumie się 
nie jako Jego własny, lecz jako grzech świa-
ta, który wziął na siebie. Na Golgocie doko-
nał się więc sąd. Gniew Boży z powodu grze-
chów człowieka spotkał Chrystusa, łaska zaś 
z posłuszeństwa Chrystusa okazana została 
człowiekowi. W obliczu krzyża człowiek powi-
nien więc przeżyć zbożną trwogę wobec Bo-
żego gniewu i sądu. Śmierć Chrystusa budzi 
lęk przed niesamowitością, żarem i tajemni-

czością Bożego gniewu. Jest to tzw. obce dzie-
ło (opus alienum) Boga w krzyżu. Ono służy 
jednak właściwemu dziełu Chrystusa, zwane-
mu przez Lutra opus proprium. Trwoga służy 
wywołaniu żalu, prowadzi do pokuty i jako 
taka służy również zbawieniu. Krzyż Chrystusa 
Jezusa jest więc prawem  i ewangelią. W nim 
skupia się wszelkie Boże działanie. Wieloraki 
jest pożytek z śmierci krzyżowej Chrystusa, po-
jętej jako ofiara, zapłata, udzielenie satysfakcji 
Bogu, przede wszystkim zaś jako Boży dar dla 
człowieka. Dzięki krzyżowej ofierze Syna Bo-
żego zgładzony został grzech świata, człowiek 
został wybawiony od wiecznego gniewu Bo-
żego, tak iż „Bóg stał się naszym przyjacielem 
i miłym Ojcem”. Przez śmierć Chrystusa „Bóg 
objawił swoją nieprzebraną dobroć i miłość ku 
nam i umyślił zbawić nas”. Pożytkiem z ofia-
ry krzyża jest pojednanie, pojednanie Boga 
z nami oraz wybawienie człowieka od męki, 
śmierci, grzechu, władzy szatana, któremu zbu-
rzył królestwo. 

Z powyższego wynika, że zrozumienie zbaw-
czego czynu Chrystusa w ujęciu ks. dra Marci-
na Lutra może być rozpatrywane również jako 
dzieło coś znoszące i coś przynoszące. Zbawcze 
dzieło Chrystusa znosi niewolę grzechu i sza-
tana oraz przekleństwo ciążące na grzesznym 
człowieku. Przynosi zaś odpuszczenie grze-
chów, pojednanie z Bogiem, usprawiedliwie-
nie i zbawienie w Jezusie Chrystusie.

5. 
Krzyż znakiem pojednania

Najbardziej Lutrowa nauka o zbawieniu to 
nauka o pojednaniu. Luter przez całe życie od-
czuwał na sobie dotknięcie ręki świętego Boga. 
Zbożny lęk i cześć nie tylko towarzyszyły mu w 
klasztornej celi lub w czasie odprawiania mszy. 
Przeżywanie zbożnej czci i lęku odegrało kon-
struktywną rolę w teologii pojednania Marci-
na Lutra. Dzięki przeżywaniu sprawiedliwego 
Boga i wszystkiego, co z tym przeżywaniem 
jest związane oraz odkryciu biblijnej prawdy 
o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę (sola 
gratia, sola fide), zostało na trwałe związane 
z sobą to, co towarzyszyć powinno każdemu 
zbliżeniu do Boga, a mianowicie radosne uczu-
cie odkrywania ciągle na nowo miłości Bożej 
ze zbożną czcią i lękiem przed majestatem Naj-
wyższego. Bez przyjęcia przez wiarę łaskawego 
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Boga w Jezusie Chrystusie, lęk i strach przed 
Bogiem prowadzi do wiecznej śmierci. Zaś 
bez zbożnej czci i przeżywania sprawiedliwo-
ści Bożej, nienawidzącej grzechu, zwiastowa-
nie łaskawego Boga może prowadzić do zlek-
ceważenia woli Bożej. Gniew Boży trwa, bo 
mimo krzyżowej ofiary Chrystusa człowiek nie 
stał się sprawiedliwy, lecz jedynie może zo-
stać ogłoszony za sprawiedliwego, jeśli wierzy  
w skuteczność zbawczego czynu Chrystusa. Za-
dośćuczynienie dane Bogu przez Syna Bożego 
nie zmienia Boga. W swoim majestacie jest 
On „trawiącym ogniem”. Bez Chrystusa „nie 
dostrzegamy nikogo innego jak tylko zagnie-
wanego i strasznego sędziego”.

Według Lutra człowiek nic nie może uczynić 
dla swojego zbawienia. Zastępcza ofiara dla 
Ojca reformacji, była przede wszystkim dzie-
łem i darem Bożym. Także przyswojenie zba-
wienia rozumiał on jako dzieło Boże. Co Bóg 
dla nas uczynił dobrego przez swego Syna, Je-
zusa Chrystusa, to nieustannie czyni On rów-
nież w nas. Zbawcze działanie Chrystusa nie 
ogranicza się tylko do Jego śmierci na krzy-
żu. Chrystus jest czynny także w człowieku.  
W ten sposób wykluczona została nawet 
wszelka myśl o zadośćuczynieniu człowieka 
za swoje grzechy. Zbawienie jest darem Bo-
żym. Darem Bożym jest również wiara, po-
przez którą człowiek może uchwycić Chrystusa  
i w Nim, mimo swoich grzechów i upadków, 
być pojednany z Bogiem.

Z łatwością można zauważyć, że punktem 
wyjścia w zrozumieniu istoty Chrystusowego 
krzyża, jak również pojednania Boga z człowie-
kiem, jest biblijne, Pawłowe ujęcie i zrozumie-
nie krzyża Golgoty, w szczególności zaś słowa: 
„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,  
i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez 
odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg 
ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew 
Jego, skuteczną przez wiarę (...). Uważamy bo-
wiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony 
przez wiarę niezależnie od uczynków Zakonu” 
(Rz 3,23-25a.28) oraz „Chrystus wykupił nas od 
przekleństwa Zakonu, stawszy się za nas prze-
kleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, 
który zawisł na drzewie” (Ga 3,13). Przekleństwo 
grzechu spotkało Jezusa, człowiek zaś dostępuje 
miłosierdzia, jednakże nie ze względu na siebie 

i na własne zasługi, których przed Bogiem nikt  
z ludzi nie posiada, ale ze względu na Chry-
stusowe posłuszeństwo Bożej woli. Dzięki za-
słudze Chrystusa, gdyż jedynie Jego czyn jest 
zasługą przed Bogiem, Bóg obdarowuje wie-
rzących sprawiedliwością Chrystusową. Jego 
sprawiedliwość jest przypisana grzesznikom 
dzięki zasłudze krzyża Golgoty. Krzyż Chrystu-
sa winien więc być wpisany w życie człowie-
ka poprzez wiarę w Chrystusową zasługę. Dary 
krzyża: pojednanie, wybawienie, odpuszcze-
nie grzechów, usprawiedliwienie, zbawienie 
itp. mogą być przyjęte tylko przez ufną wiarę  
w moc Chrystusowej krwi przelanej na Gol-
gocie. To głębokie reformacyjne zrozumienie 
zbawczego dzieła Chrystusa, znalazło swoje 
ujęcie w III i IV artykule Wyznania augsbur-
skiego, szczególnie zaś w Małym katechizmie, 
gdzie odczytane być może ono również jako 
osobiste i publiczne wyznanie Lutra: „Wierzę, 
że Jezus Chrystus (...) jest moim Panem, który 
mnie zgubionego i potępionego człowieka wy-
bawił od wszelkiego grzechu, od śmierci i wła-
dzy szatana (…), abym był Jego własnością,  
w Jego królestwie żył, pod Nim i Jemu służył (...)”.

Imieniu „Pan”, darowanemu Jezusowi Chry-
stusowi przez Boga zgodnie z biblijną tradycją, 
nadał Luter znaczenie zasadnicze i związał z tym 
imieniem zbawczy sens krzyża. Jezus Chrystus 
jest naszym Panem. Na pytanie: „Co znaczy stać 
się Panem?” Reformator odpowiada: „Znaczy 
to, że mnie wybawił od grzechu, szatana, śmier-
ci i od wszelkiego złego. Albowiem przedtem nie 
miałem żadnego pana ani króla, lecz byłem pod 
wodzą szatana, skazany na śmierć, uwikłany  
w grzech i ślepotę”. Tytuł „Pan” dla Lutra ozna-
cza tyle co: Odkupiciel, Wybawiciel, Zbawiciel. 
Naszym Panem stał się Chrystus dzięki krzy-
żowej śmierci. Ona jest Jego najważniejszym 
dziełem, o którego wartości przed Bogiem de-
cyduje boska natura Zbawiciela. Dokonanie 
dzieła zbawienia stało się jednak możliwe dzię-
ki wcieleniu Syna Bożego. Słusznie się przeto 
sądzi, że w należnym Chrystusowi tytule „Pan” 
i rozważaniach nad nim, Luter zawarł istotę re-
formacyjnego zrozumienia zbawczego czynu Je-
zusa Chrystusa (Flp 2,5-11).

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
50 lat temu

14 września  
w Londynie, prze-
bywając u swojej 
córki, zmarł inż. 
Leon Unicki, p.v. 
Unucka, inży-
nier, nauczyciel 
i wychowawca 
w Państwowej 
Szkole Przemy-
słowej w Bielsku 
(później w Tech-
nikum Włókien-
niczym), dyrektor 
ds. technicznych 
w Zjednoczeniu 
Przemysłu Wełnianego  
w Bielsku-Białej, 
założyciel i dy-

rektor CLPW (Centralnego Laboratorium Przemy-
słu Włókienniczego) w Bielsku - Białej, członek 
Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Bielsku (jeszcze przed II wojną światową), 
członek Zgromadzenia Diecezjalnego (1946-1970), 
Kurator Diecezji Cieszyńskiej (1960-1970), członek 
Synodu Kościoła (1960-1970), Radca Konsystorza 
(1965-1970), wysokiej klasy specjalista i znawca 
technologii obróbki wełny. 

Urodził się 23 czerwca 1897 r w Cieszynie jako 
drugi spośród siedmiorga rodzeństwa Jana Unuc-
ki i Anny z domu Buzek (5 synów i dwie córki). 
Najstarszy syn ks. Jan Zachariasz (1894-1991)  
i trzech młodszych braci Leona: dr inż. Henryk 
(1900-1988), dr Jerzy Stanisław (1908-1962), 
Adam Juliusz (1909-1989). 

Młody Leon po ukończeniu 4 kl. polskiej 
szkoły powszechnej oraz 8 kl. Państwowe-
go  Gimnazjum Polskiego w Cieszynie zdał  
w 1915 r maturę. W tym samym roku rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersytecie wiedeń-
skim, które jednak zmuszony był przerwać ze 
względów materialnych. Podjął praktykę ślu-
sarską w Cieszynie, by następnie zostać powo-
łanym do odbycia służby wojskowej w armii 
austriackiej od 01.08.1916 roku. Służbę naj-
pierw pełnił w Polskiej Ostrawie, a po ukoń-

czeniu szkoły oficerskiej w Lublinie, od grudnia 
1917 roku w stopniu chorążego odbywał służbę 
w charakterze oficera pomocniczego w szpitalu 
epidemicznym w Lublinie. W październiku 1918 
oku brał czynny udział w przewrocie i rozbrajaniu 
wojsk zaborczych. Nadal pozostając dobrowolnie 
w Wojsku Polskim, zabezpieczał mienie szpitala 
epidemicznego mieszczącego wówczas ok. 600 
chorych. Wezwany został na Śląsk Cieszyński, by 
czynnie włączyć się w kampanię plebiscytową. 
W 1920 roku, po jego rozgraniczeniu znalazł się  
w Cieszynie w jego czeskiej części. Wtedy udał 
się na studia do Wyższej Szkoły Technicznej  
w Deczynie (Dĕčinie, wcześniej Bodenbach) nad 
Łabą w czeskich Sudetach, gdzie został przyjęty 
od razu na trzeci trymestr wydziału budowy ma-
szyn. Po  ukończeniu 8-go trymestru zdał egzamin 
końcowy, uzyskując w grudniu 1922 roku  abso-
lutorium a następnie tytuł inżyniera. Staż odbył  
w Gwarectwie Hutniczo-Górniczym w Witkowi-
cach koło Morawskiej Ostrawy do września 1923 
roku, po czym wezwany został do Państwowej 
Szkoły Przemysłowej do Bielska. W 1924 roku 
ożenił się z Heleną z domu Jaś, miał dwoje dzieci 
- syna Jana i córkę Annę.

Inż. Leon Unucka od 01.10.1921 roku został 
najpierw asystentem kierownika Warsztatów 
Mechanicznych, a w rok później nauczycielem 
w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku 
prowadząc zajęcia z budowy maszyn. Z braku 
wykładowców z technologii włókienniczej, za 

Rodzina Unucków w 1918 roku
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pośrednictwem Wydziału Oświecenia w Katowi-
cach, dyrektor PSP inż. Jerzy Stonawski skierował 
młodego nauczyciela inż. Leona Unuckę na rocz-
ne studia praktyczne do Czech i Szwajcarii celem 
wyspecjalizowania się w zakresie budowy ma-
szyn i technologii włókienniczej. Po powrocie, od 
01.09.1925 roku został profesorem Wydziału Włó-
kienniczego w PSP, nauczając technologii tkactwa, 
technologii apretury i budowy maszyn włókien-
niczych. Od września 1926 roku podjął  pracę w Sta-
cji Badawczej w dziale ekspertyz włókienniczych 
przy PSP. Nadal pogłębiał swoją wiedzę z zakresu 
włókiennictwa, uczestnicząc podczas wielu waka-
cji w praktykach fabryk włókienniczych w kraju  
i za granicą (Czechy i Szwajcaria). Od 1933 r. do 
wybuchu 2 wojny światowej pełnił rolę kierow-
nika Warsztatów Włókienniczych przy PSP. W 1932 
roku został powołany przez Prezesa Sądu Apela-
cyjnego w Katowicach  do pełnienia roli biegłego 
sądowego w zakresie włókiennictwa. Z tego tytu-
łu Wojewoda Śląski powołał inż. Leona Unuckę 
w latach 1937-1939 jako arbitra w sprawach płac 
w przemyśle włókienniczym, gdzie brał w obronę 
robotników fabrycznych w rejonie miast Bielska 
i Białej. W 1934 roku powołany został do komisji 
przy Inspektorze Pracy w Bielsku do opracowa-
nia przepisów BHP w przemyśle włókienniczym. 
Równocześnie rozpoczął współpracę z Instytu-
tem Technicznym Intendentury Ministerstwa 
Spraw Wojskowych oraz z Wydziałem Zasobów 
Ministerstwa Komunikacji jako ekspert ds. wy-
robów włókienniczych szczególnie do opracowa-
nia przepisów i warunków technicznych odbioru 
tkanin dla resortów mundurowych. Współpraco-
wał również przy opracowaniu standardowych 
wzorów tkanin mundurowych dla Urzędu Mor-
skiego w Gdyni, Dyrekcji Lasów Państwowych, 
Straży Granicznej, Urzędu Celnego i innych.  
W tych opracowaniach  szczególnie uwzględnił 
stosowanie wełny krajowej, ciętych włókien 
sztucznych produkowanych w kraju a także kra-
jowych barwników. W tym zakresie współpraco-
wał z prof. Turskim z Politechniki Warszawskiej.  
Prof. Leonowi Unucce przyszło wtedy współpra-
cować w PSP z takimi wybitnymi pedagogami 
i nauczycielami jak wspomnianym już dyrek-
torem PSP inż. Jerzym Stonawskim (1883-1936)  
i  nauczycielem chemii i kierownikiem Stacji Ba-
dawczej w PSP dr inż. Józefem Bystroniem (1883-
1968), jak również z nestorem bielskich lekarzy 

dr Józefem Wałachem (1880-1979), architektem, 
nauczycielem statyki w budownictwie i nauki  
o rzutach inż. Stanisławem Hławiczką (1896-1982), 
nauczycielem historii i języka niemieckiego ks. dr 
Ryszardem E. Wagnerem (1883-1945), z którymi 
pracował na niwie Parafii w Bielsku.  W 1938 r. 
inż. Leon Unucka zmienił nazwisko na UNICKI 
wraz ze swym starszym bratem, ks. Janem Zacha-
riaszem. Prof. Leon Unicki po wybuchu wojny 
zostaje aresztowany i osadzony w obozie Dachau 
i Mauthausen-Gusen. Po pięciu miesiącach zosta-
je zwolniony i od 19.04.- 07.09.1940 roku pracuje 
jako ślusarz w warsztacie napraw maszyn rolni-
czych w Cieszynie, pomagając rodzinie i rodzeń-
stwu żony wysiedlonym na przymusowe roboty 
do Niemiec. 18 stycznia 1945 roku opuścił Cieszyn 
i do wyzwolenia tj. do 12 lutego ukrywał się  
w Bielsku. Po wyzwoleniu Bielska już 19 lutego 
wraz z innymi kolegami dr Józefem Wałachem, 
inż. Stanisławem Hławiczką, dr inż. Józefem 
Bystroniem i paroma innymi przystąpił do prac 
związanych z organizacją nauki, zapisów i egza-
minów wstępnych do Państwowej Szkoły Prze-
mysłowej. Naukę rozpoczęto 16 kwietnia a rok 
szkolny zakończono w trybie przyspieszonym  
19 lipca 1945 roku Nie zrywając ze szkołą, orga-
nizował i odbudowywał wraz z absolwentami 
wydziału włókienniczego PSP przemysł wełnia-
ny w Bielsku, pełniąc w nim od 1946 roku funk-
cję dyrektora technicznego Zjednoczenia Prze-
mysłu Wełnianego, a następnie od 1948 roku  
w PZPW (Państwowych Zakładach Przemysłu Weł-
nianego) Nr 14 w Bielsku obejmujących wszyst-
kie fabryki wełniane w Bielsku, Białej i okolicy.  
Po likwidacji PZPW Nr 14 z dniem 1 marca 1950 r. 
objął kierownictwo  Laboratorium Bazy, później 
Branżowego Laboratorium Przemysłu Wełniane-
go przekształconego w następnych latach na Cen-
tralne Laboratorium Przemysłu Włókiennicze-
go - Południe. Na tym stanowisku pracował do  
15 maja 1955 roku, po czym objął stanowisko szefa 
sekcji laboratoriów przyzakładowych, pełniąc tę 
funkcję do 30 sierpnia 1960 roku. Równocześnie, 
kiedy w 1950 roku za jego staraniem powstała  
w Bielsku Filia Wieczorowej  Szkoły Inżynierskiej 
w Katowicach, był jej organizatorem, do końca 
1952 roku pełnił funkcję prodziekana, a do końca 
1958 roku wykładowcy jej Wydziału Włókienni-
czego. Po reorganizacji PSP od 1951 roku w mu-
rach szkoły pozostało Technikum Włókiennicze, 
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w którym prof. Leon Unicki po opuszczeniu prze-
mysłu w 1960 roku już pozostaje, by całkowicie 
poświęcić się pracy dydaktyczno-pedagogicznej. 
W tym czasie zorganizował na nowo i urządził 
w Technikum na życzenie dyrektora i przyjaciela 
inż. Adolfa Elsnera wzorcową  pracownię włó-
kienniczą. Jego wiedzę i doświadczenie wykorzy-
stano, powołując go członkiem Rady Fachowej 
Laboratorium Kolorystycznego Politechniki War-
szawskiej (1950 - 1956) a od grudnia 1952 roku 
na rzeczoznawcę maszyn włókienniczych Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego. Od 1959 roku był 
członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji 
i Kierownictwa w Warszawie i członkiem Rady 
Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Prze-
mysłu Maszyn Włókienniczych w Łodzi. Od 25 
stycznia 1964 roku był przewodniczącym Komi-
sji Rzeczoznawców dla Oceny Jakości Wyrobów 
Przemysłu Włókienniczego. Od 1965 roku inż. 
Unicki zostaje powołany przewodniczącym Ko-
misji Znaku Jakości przy Centralnym Urzędzie 
Miar i Jakości w Warszawie, który działał przy 
Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego - Południe 
w Bielsku-Białej. Doceniono jego aktywność  
w pracy nad odbudową przemysłu wełnianego 
w Bielsku-Białej. Jako wybitny fachowiec i pe-
dagog z wieloletnim stażem w PSP i Technikum 
Włókienniczym odznaczony został  Złotym Krzy-
żem Zasługi, Złotą Honorową odznaką NOT, Dy-
plomem Honorowego Członka Stowarzyszenia 
Włókienników Polskich, Złotą Odznaką „Zasłu-
żony w Rozwoju Województwa Katowickiego”  
i szeregiem dyplomów uznania nadanych w prze-
myśle włókienniczym. Leon Unicki jako inżynier 
zasłynął także w wynalazczości, będąc autorem 
kilku patentów. Inż. Leon Unicki znany był także 
jako społecznik. Jeszcze w okresie międzywojen-
nym założył w Bielsku „Związek Zachodni” oraz 
był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Włókienników Polskich, 
których był opiekunem. Po wyzwoleniu ponow-
nie tworzył Oddział Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Włókienniczego, później 
noszący nazwę Stowarzyszenia Włókienników 
Polskich (SWP), w  którym w latach 1948-1958 
przewodniczył Komisji Naukowo-Technicznej. 
Przez cały okres aktywności zawodowej repre-
zentował środowisko włókienników bielskich 
na zjazdach i posiedzeniach, wygłaszając referaty  
i odczyty. 

Ten bogaty życiorys inżyniera i pedagoga uzu-
pełnić należy jego aktywnym zaangażowaniem  
w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Bielsku, regionie cieszyńskim i kraju. Profeso-
ra inż. Leona Unickiego cechowała szczera wiara  
i pobożność ewangelicka wyniesiona z domu ro-
dzinnego. Do Rady Parafialnej w Bielsku należał 
jeszcze przed wojną, reprezentując w niej polską 
część parafian wraz z wymienionymi tu już dyr. 
inż. Jerzym Stonawskim oraz dr Józefem Wała-
chem. Po wojnie ponownie został wybrany do 
rady parafialnej i był delegatem Zgromadzenia 
Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej, pełniąc swe 
funkcje aż do śmierci. W 1961 roku 9 kwietnia zo-
stał wybrany Kuratorem Diecezji Cieszyńskiej,  
a w 1962 roku członkiem Synodu Kościoła i jego 
wiceprezesem a następnie w 1965 roku radcą 
Konsystorza, które to funkcje pilnie sprawował 
do końca życia. Po śmierci żony Heleny, ożenił 
się powtórnie z Janiną Zabystrzan. Zmarł niespo-
dziewanie 14 września 1970 roku w Londynie, 
przebywając czasowo u swej córki Anny Mach. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 listopada 
1970 roku z kościoła Zbawiciela w Bielsku-Białej 
przy licznym udziale duchowieństwa z Biskupem 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr An-
drzejem Wantułą i ks. Sseniorem Adamem We-
gertem na czele, wiernych, licznie zgromadzonych 
uczniów i wychowanków PSP i Technikum Włó-
kienniczego, przedstawicieli licznych zakładów 
przemysłu wełnianego z Bielska-Białej i okolicy, 
Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego – Południe, 
kolegów z Oddziału Stowarzyszenia Włókienni-
ków Polskich w Bielsku-Białej i nauczycieli. Urnę 
z prochami złożono na cmentarzu ewangelickim 
przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej. W zga-
słym ówczesny przemysł włókienniczy w Bielsku
-Białej i kraju utracił jednego ze swych najprzed-
niejszych znawców.

(Józef Król)

100 lat temu
28 lipca 1920 roku ostatecznie podzielono 

Śląsk Cieszyński pomiędzy Polskę i Czechosłowa-
cję. Norman Davies, angielski profesor, historyk 
piszący o Polsce, w książce „Boże igrzysko”, opi-
sującej dzieje Polski, napisał o podziale tak: „Cie-
szyn został przecięty na pół, granica przebiegała 
przez środek rzeki Olzy. Rynek i Kościół Ewan-
gelicki miały należeć do Polski, natomiast dwo-
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rzec kolejowy miał znaleźć się w Czechosłowacji. 
Polska opinia publiczna zawrzała oburzeniem”. 
Tak oto profesor zwrócił uwagę z jednej strony 
na gospodarkę, bo region został przecież sztucz-
nie podzielony, a z drugiej zauważył, że wierni 
za Olzą pozostali bez Domu Bożego. N. Davies, 
jako protestant, rozumiał sytuację mieszkańców 
lepiej aniżeli rodzimi historycy, którzy w ogóle 
nie zwrócili uwagi na ten fakt. Skutkiem tegoż 
podziału była m.in. budowa w latach trzydzie-
stych kościoła na Niwach. 

Jak doszło do podziału?
Pod koniec I wojny światowej trwała rywa-

lizacja o przejęcie realnej władzy przez lokalne 
rady narodowe, zakończona tymczasową ugodą 
z 5 listopada 1918 r. i rozgraniczeniem według 
kryterium etnicznego na poziomie administracyj-
nym. Była to umowa podpisana przez przedsta-
wicieli Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 
i jej czeskiego odpowiednika na czas określo-
ny. Uzgodniono ostateczny tekst umowy, która 
dzieliła Śląsk Cieszyński na polską i czeską strefę 
wpływów. Powiat frydecki przypadł Czechom,  
a bielski i cieszyński Polakom, zaś powiat frysz-
tacki został podzielony zgodnie z przynależnością 
narodowościową poszczególnych członków wy-
działów gminnych. Granica odpowiadała aktual-
nemu wówczas układowi sił politycznych na Ślą-
sku Cieszyńskim, przebiegając w pobliżu, chociaż 

nie zawsze, polsko - czeskiej granicy etnograficz-
nej.

Po uzyskaniu niepodległości oba państwa 
przeciągały w czasie zawarcie jakiegokolwiek po-
rozumienia. Strona polska liczyła, powołując się 
na argumenty etniczne, na utrwalenie tymczaso-
wej granicy, zaś strona czeska na jej przesunię-
cie na wschód, celem zajęcia pozostałych kopalń  
i kolei koszycko-bogumińskiej, która bardzo 
ułatwiała skomunikowanie Czech ze Słowacją.  
W styczniu 1919 roku Czesi, by zapobiec poborowi 
wojskowemu oraz wyborom do polskiego Sej-
mu, z pogwałceniem umowy przejściowej, zaata-
kowali część Śląska Cieszyńskiego kontrolowaną 
przez Polaków. Po 7-dniowych walkach podpisa-
no rozejm.

Zbrojna interwencja Czechosłowacji dopro-
wadziła do umiędzynarodowienia problemu 
rozgraniczenia Śląska Cieszyńskiego. Rezultatem 
wojny była określona w tzw. umowie paryskiej 
z dnia 3 lutego 1919 roku nowa linia demarka-
cyjna, która poszerzyła terytorium kontrolowa-

ne przez Czechosłowację. Podpisana w Paryżu, 
pod naciskiem mocarstw, umowa stanowiła, że 
administracja miejscowa będzie funkcjonowa-
ła nadal, zgodnie z warunkami przewidzianymi  
w umowie z 5 listopada 1918 r., i że prawa mniej-
szości będą surowo przestrzegane, ale nie naka-
zano, by wojska czeskie wycofały się także na 
tę linię. Cofnęły się tylko za Olzę, co w praktyce 
oznaczało utrzymanie okupacji karwińskiego za-
głębia węglowego przez oddziały czeskie. Miej-
scowa administracja polska nie mogła działać 
bez przeszkód na obszarach zajętych przez woj-
ska czeskie. Międzysojusznicza Komisja Kontro-
lująca wysłana do Cieszyna miała zapobiegać 
„wszelkim starciom między Czechami i Polakami  
w okręgu Cieszyńskim”. Jej szef, Francuz M. Gre-
nard zajmował wyraźne stanowisko proczeskie  
i komisja nie wyegzekwowała postanowień 
ugody paryskiej. Przedstawiciele Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego przedstawiali więc 
swoje argumenty zarówno na konferencji pary-
skiej, jak i Warszawie.

W końcu na Konferencji Pokojowej w Paryżu 
11 września 1919 roku zadecydowano o przepro-
wadzeniu plebiscytu, który początkowo był pla-
nowany na początek maja. Po obu stronach za-
częły powstawać komitety plebiscytowe. W celu 
wspomożenia agitacji plebiscytowej w paździer-
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niku zwolniono z wojska oficerów i żołnierzy 
pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego i końcem 
grudnia powołano Tajną Organizację Wojskową 
w celu ochrony ludności polskiej i zapobieżeniu 
ewentualnemu atakowi wojsk czechosłowackich.

W lutym 1920 roku Międzynarodowa Komisja 
Plebiscytowa przejęła władzę na Śląsku Cieszyń-
skim, ale była ona stronnicza, wręcz czechofilska  
i władze polskie zaczęły wątpić w możliwość bez-
stronnego przeprowadzenia plebiscytu. Począt-
kiem maja na wniosek Komisji Plebiscytowej 
konferencja w Paryżu zawiesiła przeprowadzenie 
plebiscytu na następne dwa miesiące. Cały czas 
na terenie Śląska nie tylko szalała propaganda 
plebiscytowa i miały miejsce wiece, ale każda ze 
stron przekazała Komisji Plebiscytowej listę nad-
użyć, „zbrodni i gwałtów”. Od 21 maja do 27 czerw-
ca trwał strajk polskich górników w Karwinie 
przeciwko postępowaniu żandarmerii czeskiej, do-
magano się także wprowadzenia polskiej admini-
stracji. Rząd polski oskarżył stronę czeską o stoso-
wanie terroru, a 2 lipca Międzynarodowa Komisja 
Plebiscytowa wprowadziła stan wyjątkowy.

Początkiem lipca w belgijskim mieście Spa od-
bywała się konferencja rządów państw Ententy. 
W tym okresie niekorzystna dla Polski sytuacja 
na froncie wschodnim zmusiła premiera Włady-
sława Grabskiego do ustępstw i wyrażenia zgo-
dy na poddanie się decyzji Konferencji Ambasa-
dorów w sprawie granicy w zamian za obietnicę 
pomocy wojskowej dla Polski. Za pomoc w woj-
nie na wschodzie zapłaciło krwią - Zaolzie jak 
napisała w swej książce - wspomnieniach Zofia 
Kirkor-Kiedroniowa.

Obrady Konferencji Ambasadorów rozpoczę-
ły się 19 lipca w Paryżu i w tym dniu dysku-
towano o sprawie Cieszyna, ale delegaci polscy 
byli nieobecni, spóźnili się o jeden dzień. Polski 
punkt widzenia przedstawiono dopiero następ-
nego dnia, kiedy było już za późno. N. Davies 
pisze, że premier Edward Benesz narzucił alian-
tom własną politykę, korzystając ze słabości 
Polski w kulminacyjnym momencie marszu Ar-
mii Czerwonej na Warszawę. Polskich górników  
z okręgu cieszyńskiego poświęcono dla realizacji 
innych planów. Na czele delegacji polskiej stał 
I. Paderewski, ówczesny wysłannik rządu pol-
skiego do Ligi Narodów, a dołączyli także przed-
stawiciele Cieszyńskiego: ks. J. Londzin, pastor 
K. Kulisz, W. Dąbrowski, J. Kiedroń. Ostatecznie 

28 lipca 1820 roku Konferencja Ambasadorów  
w Paryżu dokonała podziału Śląska Cieszyń-
skiego. Zrealizowano większość żądań czechosło-
wackich. Polsce przypadł jedynie powiat bielski, 
cieszyński do rzeki Olzy, kilka gmin z pow. frysz-
tackiego (1009 km², 43,8% obszaru). Czechosło-
wacja zyskała część wtedy najbogatszą z ówcze-
snymi surowcami strategicznymi: całe Zagłębie 
Ostrawsko - Karwińskie, hutę w Trzyńcu i cały 
cieszyński odcinek kolei koszycko- bogumińskiej 
(1273 km², 56,2% obszaru). W części czechosłowac-
kiej Polacy stanowili, różnie podają statystyki, 
od 120 000 do ponad 150 000, a w gminach, 
które Polska chciała przyłączyć, Czesi stanowili 
absolutną mniejszość, często w wielu wsiach nie 
było ani jednego Czecha, a w większości miejsco-
wości ponad 70% stanowili Polacy. 31 lipca 1920 
roku podpis pod decyzją Konferencji Ambasa-
dorów złożył Ignacy J. Paderewski. W proteście 
powiedział znamienne słowa, że granica wyko-
pie między obu narodami przepaść, której nic 
nie zdoła zasypać. Granica zmieniła się, ale na 
krótko, w październiku 1938 roku, kiedy wojska 
polskie wkroczyły na tzw. Zaolzie.

Światowe mocarstwa dokonały ostatecznego  
i arbitralnego podziału regionu między oba pań-
stwa. Tak dokonała się jedna z największych tra-
gedii w dziejach miasta i regionu. Dlaczego tak 
się stało? Dlaczego czeskie argumenty znalazły 
posłuch wśród zwycięskich mocarstw? Odpo-
wiedź jest bardzo złożona, a zdania historyków  
w tej, jak w wielu innych sprawach, są podzielo-
ne.

Tekst: Władysława Magiera 

(PTEw Cieszyn)

350 lat temu
15 listopada 1670 roku zmarł w Amsterdamie 

Jan Amos Komeński [cz. Jan Amos Komenský, 
łac. Iohannes Amos Comenius] czeski teolog 
ewangelicki, filozof, pedagog i superintendent 
Jednoty Braci Czeskich. Urodził się 28 marca 
1592 roku w jako Jan Segeš. Dokładne miejsce 
urodzenia Jana Amosa Komeńskiego nie jest 
pewne; może to być Nivnice, Uherský Brod lub 
Komňa. Jego ojciec, który wcześnie zmarł, był 
członkiem zboru braci czeskich. Po śmierci matki 
i sióstr wychowywali go krewni. W ciągu życia 
używał kilku nazwisk i ich wersji. Drugie imię, 
Amos, dodał sobie w okresie gimnazjalnym. 
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Gdy immatrykulował w 1611 roku do akademii  
w Herborn (Academia Nassauensis) i w 1613 na 
uniwersytet w Heidelbergu używał jako „nazwi-
sko rodowe” Nivanus i Nivnicensis, co oznacza  
„z Nivnice”. Gdy w 1614 roku kupił w Heidelber-
gu od wdowy po Jakobie Christmannie pismo 
Mikołaja Kopernika De Revolutionibus, opa-
trzył go nazwiskiem Johannes Amos Nivanus. 
Nazwisko Komenský, które nosił już jego ojciec, 
pojawia się pierwszy raz w 1623 roku, a jego ła-
cińska forma Iohannes Amos Comenius dopiero 
w 1627. Od 1608 do 1611 roku Jan Amos Komeń-
ski uczęszczał do gimnazjum prowadzonego przez 
braci czeskich w Přerovie. Od 1611 studiował teo-
logię w kalwińskiej akademii w Herbornie, gdzie 
uległ wpływom filozofii Petrusa Ramusa, a od 
1613 (jeden semestr) na uniwersytecie w Heidel-
bergu. Ponieważ zabrakło mu środków finanso-
wych na opłacenie tytułu doktora w Heidelber-
gu, wrócił na Morawy. Od 1614 do 1617 pracował 
jako nauczyciel i rektor w szkole braci czeskich  
w Přerovie. W 1616 został ordynowany na pa-
stora zboru braci czeskich. Od 1618 do 1621 nale-
żał do zarządu bractwa w Fulnek. W tym okresie 
ożenił się z Magdaleną Vizovską, krewną supe-
rintendenta braci czeskich i swojego protektora 
Laneciusa. Gdy w bitwie pod Białą Górą w 1620 
roku czeskie stany protestanckie uległy lidze 
katolickiej, rozpoczęły się w krajach monarchii 
habsburskiej prześladowania wszystkich wyznań 
protestanckich. Jan Amos Komeński ukrywał się 
w różnych miejscach na Morawach, podczas gdy 
jego żona z nowo narodzonym synem pozostała 
w Fulnek, gdzie urodziła też drugiego syna. Po 
splądrowaniu Fulnek przez oddziały habsburskie 
wybuchła tam epidemia dżumy, w wyniku któ-

rej w 1622 roku zmarła jego żona i obaj syno-
wie. Komensky znalazł początkowo schronienie  
u Karla von Zierotina w jego majątku w Czechach. 
W tym czasie ożenił się w 1624 roku z Marią Do-
rotou Cyrillovom. Po krótkotrwałych pobytach 
w Görlitz, Berlinie i Holandii wrócił na Mora-
wy, ale w 1628 roku musiał wraz z rodziną opu-
ścić kraj. Wraz z tysiącami innych wypędzonych 
znalazł schronienie w polskim Lesznie Rafała 
Leszczyńskiego, gdzie przybył 8 lutego 1628 roku. 
Leszno stało się centrum braci czeskich. W zajmo-
wanej oddzielnej części miasta stworzyli własny 
system oświaty. W Lesznie Jan Amos Komeński 
został nauczycielem w gimnazjum braci czeskich, 
potem jego rektorem. Pod jego kierownictwem 
gimnazjum przeżyło największy rozkwit. Jedno-
cześnie w tym okresie stworzył najwięcej dzieł 
literackich. Zyskał uznanie u filozofów i intelek-
tualistów w całej Europie, a także Ameryce Pół-
nocnej. Na zaproszenie angielskiego reformatora 
pedagogiki Samuela Hartliba przebywał od 1641 
do 1642 roku w Anglii i przedstawił tam swo-
ją teorię religijno-filozoficzną, zwaną pansofią.  
W 1642 roku otrzymał, dzięki pośrednictwu Har-
tliba, zaproszenie do Szwecji. Podróżował tam 
przez Holandię, gdzie spotkał się z Kartezjuszem 
(René Descartes), i Niemcy. Następnie zamiesz-
kał w kontrolowanym przez Szwedów Elblągu, 
dokąd sprowadził rodzinę. Na zlecenie szwedz-
kiego kanclerza Axela Oxenstierna pracował nad 
nowymi podręcznikami szkolnymi. Od 1644 roku 
był profesorem w gimnazjum w Elblągu i odbył 
kilka podróży do Niemiec i Szwecji. Jako repre-
zentant braci czeskich brał udział w 1645 roku  
w rozmowach religijnych (Colloquium charitati-
vum) w Toruniu, które popierał król Władysław 
IV Waza. W 1648 roku Komeński wrócił z rodziną 
do Leszna i został biskupem zboru braci czeskich. 
26 sierpnia tego samego roku zmarła jego żona. 
17 maja 1649 roku poślubił w Toruniu trzecią 
małżonkę Janę Gajusovą. Morawskie zbory emi-
grantów na Węgrzech od dłuższego czasu starały 
ściągnąć Komeńskiego do siebie. W tym samym 
czasie otrzymał zaproszenie od księcia Siedmio-
grodu Jerzego II Rakoczego, aby przeprowadzić 
tam reformę szkolnictwa. Jan Amos Komeński 
przyjął zaproszenie i wiosną 1650 roku udał się 
na Węgry. 17 kwietnia przybył do Skalicy, gdzie 
morawscy emigranci mieli główną siedzibę. Po 
drodze do siedziby księcia w Sárospatak, gdzie 
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przybył w maju 1650 roku, odwiedził kilka zbo-
rów m.in. w Trnavie, aby przeciwdziałać panują-
cemu wśród tamtejszych protestantów dążeniu 
do kościelnej niezależności tzw. kongregacjona-
lizmowi. 

Sárospatak  posiadał już od 1531 roku szkołę 
łacińską, która w 1550 roku podniesiona zosta-
ła do rangi kolegium. Jan Amos Komeński mógł 
tutaj w pełni urzeczywistnić swoje sławne meto-
dy i koncepcję zupełnie nowej Schola Pansophi-
ca, która dostępna była dla wszystkich stanów  
i w trzech pierwszych niższych klasach mia-
ła uczyć elementarnego, zaawansowanego  
i eleganckiego stosowania języka łacińskiego,  
a w czterech wyższych klasach filozofii, logiki, po-
lityki i teologii. Z powodu protestów przeciwni-
ków z planowanych siedmiu klas udało mu się 
utworzyć tylko trzy. Mimo tego niepowodzenia 
pobyt Komeńskiego w Sárospatak zaowocował 
jego najbardziej znanymi pismami pedagogicz-
nymi Schola ludus i Orbis sensualium pictus. 
Ta ostatnia przeznaczona była dla chłopców  
w wieku dziecinnym, uchodzi obecnie za pierw-
szą książkę ilustrowaną dla dzieci. Powstałe  
w tym czasie pisma pokazują, że jego teoria dy-
daktyczna istotnie się rozwinęła, czego powodem 
mogły być trudne warunki w jej praktycznym 
wdrożeniu. Po opuszczeniu w czerwcu 1654 roku 
Sárospataku wrócił do Leszna, gdzie żył do znisz-
czenia miasta przez polskie oddziały w 1656 roku. 
W trakcie najazdu szwedzkiego na Polskę („po-
topu”) stojąc na czele wspólnoty braci czeskich 
w Lesznie, poparł Szwedów, pisząc panegiryk na 
cześć najeźdźcy, króla szwedzkiego Karola Gu-
stawa oraz odezwę do Polaków, by wyrzekli się 
katolicyzmu i króla Jana Kazimierza. Poparcie 
udzielone Szwedom spowodowało akcję odwe-
tową i spalenie miasta w roku 1656 przez woj-
ska polskie. Utracił wówczas swoją bibliotekę  
i rękopisy. W 1656 musiał uchodzić z miasta. Za-
mieszkał na Śląsku, a następnie przeniósł się do 
Amsterdamu. Tam uczył kilka lat swojego wnuka 
Jana Teodora Jablonskýego, późniejszego autora 
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften 
und Künste oraz młodych patrycjuszów Pietera 
de Graeffa i Nicolaasa Witsena. W roku 1660 do-
prowadził do wydania wznowienia Biblii gdań-
skiej u Christofella Cunradusa. Zmarł w Amster-
damie 15 listopada 1670roku i siedem dni później 
został pochowany w Naarde w kalwińskim ko-

ściele na przedmieściach Amsterdamu. 
Jan Amos Komeński jako pierwszy zainte-

resował się pedagogiką dziecięcą. Dzieciństwo 
rozumiał jako przygotowanie do życia dorosłe-
go, które z kolei było przygotowaniem do życia 
wiecznego. Niemniej jednak jako jeden z pierw-
szych pedagogów dostosował metodycznie, dy-
daktycznie i treściowo naukę według różnych faz 
rozwoju dziecka, chociaż było to bardzo ogólne, 
ale bardzo różne wobec wówczas panujących po-
glądów. Jego postulaty powszechnego kształce-
nia, dotyczące również dziewcząt, klas niższych, 
upośledzonych umysłowo oraz wychowania  
w szkole przyjaznej i bez przemocy, są do dzi-
siaj aktualne, podobnie jak jego cel wychowa-
nia człowieka dla ludzkości i przez to do popra-
wy świata. Jego nadzieja na humanitarny świat, 
postęp i polepszenie ludzkiego życia łączą go ze 
współczesnością. Także jego wyobrażenie o cen-
tralnej pozycji człowieka w procesie odnowy 
świata, które wiązał z działaniem Boga, są na-
dal aktualne. Komeński stanowi pomost między 
renesansem a oświeceniem. Jako teolog potrafił 
podkreślać znaczenie rozsądku człowieka oraz 
własną jego odpowiedzialność i samodzielność.

Edukację dorastających ludzi widział jako dro-
gę ratunkową, na której ludzkość, ze zgubnych 
błędów, ponownie znajdzie drogę powrotną do 
porządku świata, jak Bóg go przewidział. Jako 
zasady nauczania przyjmował naukę przez dzia-
łanie, wyobrażenie przed językowym przekazem, 
język rodzimy przed językiem obcym, wzór przed 
słowami. W swoich pismach dydaktycznych 
domagał się powszechnej reformy szkolnictwa  
z obowiązkiem szkolnym do ukończenia dwuna-
stego roku życia dla chłopców i dziewcząt pocho-
dzących ze wszystkich klas społecznych. Potem 
manualnie uzdolnieni powinni odbyć praktykę 
zawodową, a inni uczyć się w szkole łacińskiej, 
a następnie studiować. Były to wówczas poglą-
dy rewolucyjne, ale obecnie te poglądy są częścią 
składową systemu edukacji. 

Jan Amos Komeński jest twórcą dydaktyki, 
jak również nauki o nauczaniu, które wzajemnie 
się uzupełniają. Napisał pierwszą systematycznie 
opracowaną dydaktykę w czasach nowożytnych.

Ważniejsze dzieła Jana Amosa Komeńskiego 
•  Problemata miscellanea (1612).
•  Gramatica Latina (1631) – napisane dla gimna-
zjum w Lesznie.
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•  Retuňk proti Antikristu a svodům jeho (1617–
18) – (Przestroga przed pokusami antychrysta), 
traktat przeciwko papieżowi.
•  Listové do nebe (1619) – (Listy do nieba), kry-
tyka niesprawiedliwości społecznej.
•  Labyrint světa a ráj srdce (1623/1631) – (Labi-
rynt świata i raj serca), powieść alegoryczna, naj-
częściej czytana książka Komeńskiego; (wyd. tł. 
w Polsce).
•  Historia persecutionum Ecclesiae Slavonicae 
(1647) – (Historia prześladowań braci czeskich).
•  Katechismus pro mládež českou Jednoty 
bratrské (1661) – (Katechizm dla młodzieży Jed-
noty Braci Czeskich).
•  Wielka dydaktyka; (wyd. tł. w Polsce).
•  O sprawnym posługiwaniu się książkami, naj-
przedniejszym instrumentem kształcenia : mowa 
wygłoszona na rozpoczęcie nauki w wielkiej sali 
szkoły w Sarospatak 28 listopada 1650; (wyd. tł. 
w Polsce). 
•  Szkoła macierzyńska czyli Program rozumnego 
wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach; 
(wyd. tł. w Polsce). 

(Źródło: Wikimedia Commons) 

400 lat temu
W bitwie pod Białą Górą 8 listopada 1620 

roku, wojska habsburskie rozgromiły armię cze-
ską. Przegrana oznaczała koniec czeskiej niezależ-
ności i początek terroru. 

Po śmierci Ludwika Jagiellończyka pod Mo-
haczem w 1526 roku na tronie czeskim zasiadł 
Ferdynand I Habsburg, który od 1556 roku zo-
stał Świętym Cesarzem Rzymskim panującym  
w Niemczech. Pod rządami tej dynastii duże zna-
czenie w kraju zaczęli odgrywać Niemcy. Konflikt 
między Habsburgami i Czechami miał też pod-
łoże religijne: władcy byli katolikami, ich pod-
dani - husytami. Przez lata panujący starali się 
łagodzić protestantów poprzez zasypywanie ich 
przywilejami i obietnicami (m.in. List majesta-
tyczny z 1609 roku gwarantujący swobodę wy-
znaniową), często trudnymi bądź niemożliwymi 
do realizacji (katolicy uniemożliwiali innowier-
com korzystanie z przywilejów, nadal traktowali 
ich jako heretyków). Następca względnie tole-
rancyjnego cesarza Macieja, Ferdynand Styryjski 
(król Czech od 1617 roku, cesarz od roku 1619), po-
pierany m.in. przez Rzym, nie zdecydował się na 
potwierdzenie Listu majestatycznego. Zakazano 
odprawiania protestanckich nabożeństw, różno-

wiercy byli usuwani ze stanowisk urzędniczych, 
drukowane w Pradze książki poddano cenzurze. 
Utworzono także nowy urząd – Radę Regencyj-
ną. Działania nowego króla Czech tylko nasiliły 
antagonizm między katolikami i protestantami. 
Ci pierwsi mogli już swobodnie lekceważyć po-
stanowienia Listu majestatycznego, np. poprzez 
zakazywanie chowania protestantów na ka-
tolickich cmentarzach, usuwanie innowierców  
z katolickich miast, przeszkadzanie w budowa-
niu zborów. Protestanci nie pozostawali dłużni  
i zagarniali dobra kościelne. Antykatolicka i an-
tyhabsburska zarazem opozycja rosła w siłę, a na 
jej przywódcę wyrósł hrabia Henryk Matthias 
von Thurn und Valsassima (1567–1641), doświad-
czony wojskowy, pochodzący z północnej Italii. 
Ograniczanie swobód religijnych doprowadziło 
do buntu protestantów. Bezpośrednią przyczyną 
wojny, która rozszerzyła się na niemal całą Euro-
pę (jako wojna trzydziestoletnia), była tzw. dru-
ga defenestracja praska - wyrzucenie przez okna 
dwóch cesarskich urzędników 23 maja 1618. 
Cesarz potraktował to jako obrazę majestatu.  
W czerwcu 1619 roku dokonano przekształcenia 
królestwa Czech w Związek Czech, Moraw, Łużyc 
i Śląska. 17 lipca zdetronizowano Habsburga, 26 
sierpnia oddano Elektorowi Palatynatu Reńskie-
go Fryderykowi V. Cesarz Ferdynand II ruszył  
z armią na zbuntowanych Czechów. Jego woj-
ska pokonały armię protestantów w krwawej 
bitwie na przedmieściach Pragi koło miejscowo-
ści Biała Góra. Klęska złamała opór protestan-
tów. Zemsta Habsburga była okrutna, zwycięzcy 
wprowadzili terror. Jak obliczono, ludność Czech 
zmniejszyła się w wyniku działań sądów i emi-
gracji, bezpośrednich i pośrednich skutków woj-
ny z ok. 4 milionów do 800 tys. 10 maja 1627 
roku państwo zostało przekształcone z monarchii 
elekcyjnej w dziedziczną, językiem urzędowym 
został niemiecki, zakazano wyznawania pro-
testantyzmu. Elity czeskie zostały zgermanizo-
wane. Odrodzenie narodowe nastąpiło dopiero  
w XIX wieku. Wówczas światli 
czescy patrioci musieli rekon-
struować język czeski na podsta-
wie mowy chłopów.
(Źródło: Wikimedia Commons)

Zebrał Józef Król
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Niestety, nie mogę zamieścić relacji z naszych 
spotkań z ciekawymi tematami planowanymi 
na okres wiosna, lato, jesień, jak również infor-
macji z 2 wycieczek planowanych na ten okres, 
ponieważ trwająca pandemia i wprowadzone 
restrykcje sanitarne uniemożliwiły spotkania  
w grupach z zachowaniem dystansu sanitarnego 
wszystkim, którzy takie i podobne działania mie-
li planowane.

Mimo iż nie odbywają się spotkania spo-
łeczno – kulturalne, życie toczy się nadal. Ludzie 
się rodzą, zakładają rodziny, pracują, korzystają  
z wypoczynku, ale również odchodzą.                    

Tym odchodzącym, których nie zawsze ze 
względu na restrykcje sanitarne udało się poże-
gnać godnie, poświęcam niniejsze wspomnienie. 
Wspomnienie członków PTEw.

16 kwietnia 2020 roku na cmentarzu w Jawo-
rzu w obecności 5 osób najbliższej rodziny (takie  
były wówczas restrykcje sanitarne) pochowany 
został Janusz Pieszka. Urodził się w 1934 w Ja-
sienicy. Po wojnie przeniósł się wraz z rodziną do 
Jaworza.  Tu ukończył szkołę podstawową, a już 
w 1952 roku, po ukończeniu Technikum Mecha-
niczno-Elektrycznego w Bielski-Białej rozpoczął 
studia na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyj-
nym Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył 
w 1958 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera 
mechaniki. Pracę zawodową związał z jednym 

zakładem pracy „Mostostal” Zabrze. Tam opra-
cowywał i wdrażał nowatorskie metody pracy 
na budowach w kraju i za granicą. Oto niektó-
re z nich: ściana wschodnia w Warszawie, szpi-
tal dziecięcy w Prokocimiu, nowe montażownie  
w polskich hutach, fabrykach samochodów, wy-
konanie konstrukcji hali widowiskowo-spor-
towej w Katowicach czy budowa najwyższego  
w Polsce masztu radiowo-telewizyjnego. Za gra-
nicą montaż ścian budynków RWPG w Moskwie, 
prace przy budowie elektrowni atomowej w NRD  
i wiele innych prac, które nadzorował z ramienia 
Mostostalu na terenie RFN. W 1970 roku został 
powołany na stanowisko naczelnego inżyniera 
zakładu a w 1978 roku powierzono mu funkcję 
dyrektora, którą pełnił do 1986 roku. Na własną 
prośbę przeszedł do pracy za granicą, by wrócić 
w 1996 roku. Podjął pracę w radzie nadzorczej, 
by jej przewodniczyć do przejścia na emeryturę 
w 2002 roku. Jego praca i kariera w jednym za-
kładzie pracy to piękny przykład ewangelickie-
go etosu pracy, gdzie nie koneksje, układy poli-
tyczne czy koterie, lecz wiedza, organizacja pracy  
i troska o pracownika decydują o awansie i po-
ważaniu.

Będąc na emeryturze w Jaworzu, zaczął ak-
tywnie działać wraz z małżonką w Towarzystwie 
Miłośników Jaworza i Polskim Towarzystwie 
Ewangelickim. Przygotował piękną prezentację 
„Człowiek z tela” i barwne prezentacje z wycie-
czek do USA , Kanady i Izraela. Aktywny na spo-
tkaniach, kwestował na cmentarzu 1 listopada. 
Mimo wieku odszedł nagle, pozostawiając po 
sobie pustkę.

25 kwietnia bieżącego roku odszedł od nas Le-
opold Nycz. Urodzony w Jasienicy w 1933 roku. 
Pan Nycz swoje wykształcenie i pracę zawodową 
poświęcił włókiennictwu. Najpierw ukończył 
gimnazjum, a potem Technikum Włókiennicze 
w Bielsku-Białej. Studia zakończył na Politech-
nice Śląskiej, uzyskując tytuł inżyniera włókien-
nika. Pracę zawodową związał z dwoma praco-
dawcami : Zakładami Filcowymi w Skoczowie  
i Zakładami Obuwia BEFADO w Bielsku-Białej. 
Jako ceniony pracownik i fachowiec przeszedł na 
emeryturę w 1990 roku.

W 1984 roku zaangażował się aktywnie w po-

POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE
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wstanie Jaworzańskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego. W latach 1984- 2000  
wybierany był do zarządu oddziału, pełniąc 
funkcje sekretarza i kronikarza. W tym okresie 
wygłaszał też prelekcje na spotkaniach członków 
np. „O stosunku państwa do Kościoła Ewange-
lickiego”, przedstawiał sylwetki księdza Jerzego 
Trzanowskiego i ks. Jana Kłapsi. Angażował  się 
chętnie w prace organizacyjne oddziału, kwesto-
wał na cmentarzu w dniu 1 listopada. Był czło-
wiekiem, który zjednywał sobie wielki szacunek 
i poważanie wśród członków, aktywny do ostat-
nich lat życia. Pogrzeb jego odbył się 28 kwietnia 
2020 roku na cmentarzu w Jaworzu.

Dnia 19 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 87 
lat Władysław Sosna. Inżynier mechanik, peda-
gog, krajoznawca, działacz turystyczny i społecz-
ny związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Włady-
sław Sosna od 1989 roku związany był z Polskim 
Towarzystwem Ewangelickim, pełniąc w Cieszy-
nie funkcję prezesa oddziału  aż do swojej śmier-
ci. Wśród wielu jego pasji była publicystyka. 
Wydawał przewodniki, reprinty starodruków 
cieszyńskich, regularnie pisywał do „Wieści Wy-
szobramskich”, Kalendarza Cieszyńskiego, a jego 
eseje zostały wydane w formie książkowej „Bar-
wy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”. Wielo-
krotnie odznaczany, był honorowym członkiem 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, PTTK i Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego. Wspominam tę 
postać, gdyż Władysław Sosna był przyjacielem 
naszego oddziału. Wielokrotnie przyjeżdżał do 
nas z ciekawymi tematami, pomógł nam odkryć 

na nowo ślady leśnego kościoła na zboczu Wy-
sokiego, a nade wszystko zapamiętamy go jako 
świetnego przewodnika naszych wycieczek po 
Polsce, Czechach i Słowacji. Pozostanie w naszej 
pamięci jako skarbnica wiedzy o regionalnym 
ewangelicyzmie, jako człowiek pomocny i życzli-
wy. Jego ciało zostało złożone do grobu w dniu 
22 sierpnia br. na cmentarzu ewangelickim w Cie-
szynie.

Tyle wspomnień o naszych członkach, którzy 
w ostatnich miesiącach odeszli a teraz dwa za-
proszenia:

- 18 października br. (niedziela) o godz. 15.oo 
w Galerii pod Groniem u p. Steklów odbędzie 
się spotkanie autorskie z Andrzejem Niedobą, 
twórcą sagi o ewangelickiej rodzinie Niedobów  
z Nawsia, autorem książki „Rzeka niepokorna”. 
Andrzej Niedoba jest mieszkańcem Wisły, byłym 
spikerem telewizji Katowice. Organizatorem spo-
tkania jest Towarzystwo Miłośników Jaworza.

- 31 października (sobota) o godz. 17.oo w na-
szym kościele w Jaworzu odbędzie się wieczór 
poświęcony Pamiątce Reformacji. W czasie wie-
czoru zaprezentowana zostanie sylwetka nie-
mieckiego teologa i etyka 
Dietricha Bonhoeffera przez 
ks. Andrzeja Mendroka oraz 
wystąpi z koncertem Ewan-
gelicki Chór Kościelny z Ja-
worza. 

Leopold Kłoda
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Warto i należy wspomnieć

Dietrich Bonhoeffer urodził się 4 lute-
go 1906 roku we Wrocławiu. Był ewangelic-
kim duchownym, teologiem i zaangażowanym 
działaczem antynazistowskim. To jeden z na-
joryginalniejszych teologów XX wieku, o bardzo sze-
rokim kręgu zainteresowań. Został zamordowany  
9 kwietnia 1945 roku w  Flossenbürgu, na dwa 
tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez wojska 
amerykańskie (Zob. Z życia i wiary, nr 98, s. 25n)

Wcielony Bóg
„Ecce homo ‒ oto wcielony Bóg, niezgłę-

biona tajemnica miłości Boga do świata. Bóg 
kocha człowieka. Bóg kocha świat. Kocha nie 
człowieka idealnego, lecz takiego, jaki jest; nie 
świat idealny, lecz realny. Przyczyną niezgłębio-
nej miłości Boga jest właśnie to wszystko, co 
napawa nas odrazą, bo jest tak Mu przeciwne, 
przed czym cofamy się w bólu i wrogości: rze-
czywisty świat, rzeczywisty człowiek, z którym 
Bóg najściślej się jednoczy. Bóg staje się czło-
wiekiem prawdziwym. Kiedy my usiłujemy 
wyjść poza swoje człowieczeństwo, pozbyć się 
go, Bóg staje się człowiekiem i daje nam do 
zrozumienia, że chce, byśmy byli prawdziwymi 
ludźmi. Kiedy my robimy rozróżnienia między 
pobożnymi a bezbożnymi, dobrymi i złymi, 
szlachetnymi i podłymi, Bóg kocha człowieka 
bez żadnych rozróżnień ‒ takiego, jaki jest. Nie 

cierpi tego, byśmy dzielili świat i ludzi według 
naszych mierników i uzurpowali sobie prawo, 
by być ich sędziami. Doprowadza tę sytuację ad 
absurdum, stając się sam realnym człowiekiem 
i towarzyszem grzeszników, zmuszając nas przez 
to, byśmy się stali sędziami Boga. Bóg staje po 
stronie prawdziwego człowieka i prawdziwe-
go świata przeciwko wszystkim ich oskarżycie-
lom. Pozwala się oskarżać wraz z człowiekiem  
i światem ‒ i w ten sposób przemienia sędziów 
w oskarżonych.

To wszystko jednak nie ukazuje dostatecznie, 
jak Bóg ujmuje się za człowiekiem. Prawda ta 
opiera się na czymś nieskończenie głębszym, 
o wiele bardziej nieprzeniknionym: na tym, 
że Bóg poprzez poczęcie się i narodzenie Jezu-
sa Chrystusa przyjął cielesne człowieczeństwo. 
Jego miłość do człowieka jest tak wzniosła, że 
nie może dosięgnąć jej żaden zarzut kłamliwo-
ści, żadna wątpliwość i niepewność: sam wszedł 
w życie ludzkie jako człowiek, przyjmując jego 
fizyczną naturę, istotowość, winę i cierpienie.  
Z miłości do człowieka Bóg staje się człowie-
kiem. Nie szuka człowieka najdoskonalszego, by 
się z nim zjednoczyć, lecz przyjmuje taką istoto-
wość ludzką, jaka jest. Postać Jezusa Chrystusa 
nie jest po prostu przemienioną postacią wyso-
kiej miary człowieczeństwa, lecz Bożym «tak», 
powiedzianym rzeczywistemu człowiekowi, nie 
beznamiętnym «tak» sędziego, lecz miłosiernym 
„tak” współczującego. Owo „tak” zawiera całe 
życie i całą nadzieję świata. W człowieku Jezusie 
Chrystusie wydany został wyrok na całą ludz-
kość ‒ powtórzmy: nie obojętny wyrok sędzie-
go, lecz miłosierny wyrok Tego, kto sam cierpi 
niedolę całej ludzkości i niesie ją. Jezus nie jest 
jakimś człowiekiem, lecz tym właśnie. To, co Go 
spotyka, spotyka człowieka, wszystkich ludzi ‒  
a więc również i nas. Imię Jezus zawiera w sobie 
całą ludzkość i całego Boga”.

Wolność

„Jezus, podporządkowując człowieka bezpo-
średnio Bogu, w każdej chwili na nowo i inaczej 
przywraca ludzkości największy dar, jaki ukra-
dła: wolność. Chrześcijańskie działanie etyczne 
jest działaniem w wolności, w wolności czło-

W 75 rocznicę śmierci 
Dietricha Bonhoeffera
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wieka, który sam nie ma nic, ale w Bogu ma 
wszystko; Bóg zaś wciąż od nowa przyzwala, by 
wieczność potwierdzała i umacniała działanie 
ludzkie. Nowy Testament w naocznych słowach 
mówi o tej wolności (...)

Nie ma już żadnego innego prawa dla chrze-
ścijanina, prócz prawa wolności, jak to raz para-
doksalnie stwierdza Nowy Testament. Nie rządzi 
nim żadne powszechnie obowiązujące prawo, 
nałożone mu przez kogoś lub też przez niego 
samego. Kto rezygnuje z wolności, rezygnu-
je zarazem ze swojego chrześcijaństwa. Chrze-
ścijanin jest wolny, stoi wobec Boga i wobec 
świata bez żadnej osłony czy zabezpieczenia, na 
nim samym spoczywa cała odpowiedzialność za 
to, jaki użytek zrobi z daru wolności. Dzięki tej 
wolności, jego działanie etyczne staje się twór-
cze. Natomiast działanie według zasad jest nie-
twórcze, odbija tylko i kopiuje prawo. Działając  
w wolności natomiast, chrześcijanin czerpie for-
my swego etycznego tworzenia z wieczności  
i osadza je w świecie jako swój suwerenny czyn, 
jako twórczość wolnego dziecka Bożego”. 

Chrześcijanin w świecie
„Dla Biblii i Lutra sprawą najważniejszą  

i ostateczną… jest jedność Boga i pojednanie  
z Nim świata w Jezusie Chrystusie. Nie jest nią 
też nieuchronność winy, lecz proste życie w po-
jednaniu, nie fatum, lecz ewangelia jako osta-
teczna prawda życia… wybranie człowieka, by 
był sobą: dzieckiem Bożym w świecie pojedna-
nym przez laskę…

Jeśli mówimy, że w działaniu zgodnym  
z rzeczywistością świat pozostaje światem, nie 
oznacza to ‒ jak widać z powyższego ‒ jakiejś 
pryncypialnej izolacji świata, nie jest deklara-
cją jego autonomii, lecz wynika z ugruntowania 
całej rzeczywistości w Jezusie Chrystusie. Świat 
pozostaje światem, gdyż jest światem w Chry-
stusie ukochanym, osądzonym, pojednanym. 
Człowiek więc nie ma go „przeskakiwać” ani 
czynić zeń Królestwa Bożego. Nie jest to oczywi-
ście jakąś koncesją na rzecz pobożnej indolencji, 
która pozostawia zły świat własnemu losowi  
i tylko własną cnotę chce ratować. Raczej wła-
śnie nakłada na człowieka konkretną, więc tym 
samym ograniczoną odpowiedzialność, która 
świat uznaje jako stworzony, ukochany, osą-
dzony i pojednany przez Boga i zgodnie z tym  

w nim działa. „Świat” jest więc danym nam  
w Jezusie Chrystusie i przez Niego terenem kon-
kretnej odpowiedzialności, nie zaś jakimś poję-
ciem ogólnym, z którego można by wyprowa-
dzać własną systematykę. Dlatego też nie ten 
zajmuje realistyczną postawę wobec świata, kto 
widzi w nim jakieś dobro lub zło samo w’ so-
bie, lub jakąś zasadę pomieszania dobra i zła,  
i według tego działa, lecz ten, kto żyjąc i działając  
w swej ograniczonej odpowiedzialności, odkry-
wa podczas tego wciąż na nowo istotę świata.

Działanie zgodne z rzeczywistością jest ogra-
niczone przez naszą stworzoność. Nie my sami 
stwarzamy sobie warunki działania, lecz znaj-
dujemy się zawrze w warunkach już uprzednio 
danych”. 

Tyran ‒ lęk i pogarda

„Nowina wcielenia Boga godzi w samo ją-
dro takiego czasu, w którym zarówno dobrzy, 
jak i źli za ostateczną konkluzję mądrości uznali 
bądź pogardę dla człowieka, bądź też jego ubó-
stwienie. Podczas burzy słabości ludzkiej natu-
ry odsłaniają się wyraźniej niż w cichym biegu 
czasów spokojnych. Kiedy pojawiają się nieprze-
czuwane zagrożenia i szanse, jakże łatwo obna-
żają się sprężyny działania większości ludzi: lęk 
i chciwość, brak samodzielności i brutalność.  
W takim momencie tyran gardzący ludźmi łatwo 
wykorzystuje to, co w sercach ludzkich podłe, 
podsyca i nadaje temu imię: lęk nazywa odpo-
wiedzialnością, żądzę ‒ gorliwością, brak samo-
dzielności ‒ solidarnością, brutalność ‒ władczą 
cechą panów. I tak, kokietując słabości ludz-
kie, podłość wciąż od nowa płodzi się i mnoży,  
a najgłębsza pogarda dla człowieka, święcie za-
klinając się na swą miłość do niego, uprawia 
swój ciemny proceder. Im bardziej człowiek jest 
podły, tym gorliwszym i podatniejszym narzę-
dziem jest w rękach tyrana. Garstkę prawych 
ludzi obrzuca się błotem ‒ ich odwagę nazywa 
się podburzaniem, ich prawość ‒ faryzeizmem, 
ich samodzielność ‒ samowolą, ich szlachetność 
‒ wyniosłością. Tyran, gardzący człowiekiem, 
bierze popularność za oznakę miłości ludu,  
a swoją utajoną głęboką nieufność ukrywa za 
złodziejskimi słowami o prawdziwej wspólno-
cie. Wobec tłumu mówi, że do niego należy, 
lecz w gruncie rzeczy z odrażającą próżnością 
sławi sam siebie i lekceważy prawa wszystkich 
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innych. Uważa ludzi za głupich ‒ i ludzie sta-
ją się głupimi, uważa ich za słabych ‒ i stają 
się słabymi, uważa ich za zbrodniarzy ‒ i stają 
się zbrodniarzami. Jego najświętsza powaga jest 
niecną grą, jego poczciwa opiekuńcza troska jest 
najbezczelniejszym cynizmem. A przecież z im 
większą pogardą dla ludzi szuka ich względów, 
tym pewniej wzbudza ubóstwienie swojej oso-
by przez tłum. Pogarda dla ludzi i robienie z nich 
bożyszcza leżą tuż obok siebie. Ale również i ten 
„dobry” człowiek, który widząc to wszystko,  
z odrazą odsuwa się od ludzi, pozostawiając ich 
samym sobie, który woli sam dla siebie upra-
wiać swoją grządkę niż spodlić się w życiu pu-
blicznym, podlega tej samej pokusie pogardy, co 
i zły. Jego pogarda jest wprawdzie wytworniej-
sza, bardziej prawa, ale też bardziej bezowocna, 
uboższa w czyny. Dlatego ‒ wobec faktu, że Bóg 
stał się człowiekiem ‒ nie może być usprawie-
dliwiony, tak samo jąknie może nim być tyran, 
gardzący ludźmi. Kto gardzi człowiekiem, gardzi 
tym, co Bóg ukochał, co więcej, gardzi postacią 
samego wcielonego Boga.

Istnieje też inny rodzaj miłości do ludzi, mi-
łości w intencjach prawej, a przecież równej 
pogardzie. Występuje ona wtedy, gdy ocenia-
my ludzi li tylko według drzemiących w nich 
wartości, według głęboko ukrytego w nich 
zdrowia, rozumności, dobroci. Najczęściej mi-
łość taka rozkwita w czasach spokoju, ale rów-
nież i w momentach kryzysowych przypadkowe 

rozbłyśnięcie tych wartości stać się może pod-
stawą osiąganej z trudem, choć szczerze pomy-
ślanej miłości człowieka. Przymuszając się do 
wyrozumiałości, zło interpretuje się wtedy jako 
dobro, nie dostrzega się podłości, usprawiedli-
wia to, co karygodne. Człowiek wyznający taką 
miłość drugiego tak unika wyraźnego „nie”, że 
aż w końcu przytakuje wszystkiemu. Kocha w 
istocie obraz człowieka stworzony przez siebie 
samego, obraz, który nie ma już nic wspólnego 
z rzeczywistością ‒ i przez to gardzi człowiekiem 
rzeczywistym, którego Bóg ukochał i którego 
istotowość wziął na siebie.

Znać prawdziwego człowieka i nie gardzić 
nim ‒ oto jedyna postawa, jaką można przy-
jąć po fakcie Bożego wcielenia. W obliczu Boga 
żyć może tylko prawdziwy człowiek, a my mu-
simy mu pozwolić żyć obok nas, ani nim nie 
pogardzając, ani go nie ubóstwiając. Nie dlate-
go, że jest wartością samą w sobie, ale dlatego, 
ponieważ Bóg ukochał i przyjął rzeczywistego 
człowieka. Możemy żyć jak prawdziwi ludzie 
i możemy kochać prawdziwego, rzeczywistego 
człowieka obok nas dlatego właśnie, że sam 
Bóg stał się człowiekiem i ukochał ludzkość swą 
niezgłębioną miłością”.
Cytaty pochodzą z: D. Bonhoeffer, Wybór pism, 
Warszawa 1970.
Tytuły nad cytatami nie pochodzą od D. Bonhoef-
fera.

ks. Manfred Uglorz
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Nabożeństwo 
w leśnym kościele

Nieuniknioną konsekwencją poważnych 
kryzysów społecznych jest radykalna zmiana 
codziennych rutyn i rytuałów. Szalejąca od 
początku roku pandemia odcisnęła swoje głę-
bokie piętno na funkcjonowaniu naszej parafii, 
kładąc kres lub gruntownie odmieniając wie-
le form kultu i życia religijnego. W najbliższej 
przyszłości wykluczone są tradycyjne spotka-
nia, uroczystości czy zajęcia Szkółki Niedziel-
nej, które do tej pory tłumnie gromadziły nas 
wokół Słowa Bożego, a obecnie wpisują się na 
listę sytuacji szczególnie sprzyjających trans-
misji chorób zakaźnych. Szczególnego znacze-
nia nabierają w tym kontekście wydarzenia, 
które – ze względu na swój charakter i rolę  
w budowaniu ewangelickiej tożsamości – uda-
je się nadal kultywować.

Pogodne lato dla wielu z nas przyniosło 
chwilę wytchnienia. Czas ten niewątpliwie 
naznaczony był żałobą po utraconych bliskich, 
poszukiwaniem stabilności zawodowej, ra-
towaniem upadających przedsiębiorstw, czy 
próbą odnalezienia swojego miejsca w nowej 
rzeczywistości. Ponad wszystkim, co smutne 
i przytłaczające, dało się jednak dostrzec pro-
mienie nadziei na lepsze jutro. Zajaśniały one 
na horyzoncie przede wszystkim dzięki wspól-
nej dyscyplinie sanitarnej, która w pierwszej 
połowie 2020 r. radykalnie 
dyktowała rytm codziennego 
życia. Jednym z pierwszych 
optymistycznych akcentów na 
tle powszechnego zmęczenia  
i depresji było tradycyjne na-
bożeństwo w leśnym kościele 
na stoku Wysokiego. Wspo-
mnienie trudu przodków, któ-
rzy do drugiej połowy XVIII 
w. zmuszeni byli potajemnie 
praktykować swoją wiarę w 
niedostępnych zakątkach Be-
skidów, stanowi szczególny 
element ewangelickiej tożsa-
mości na Śląsku Cieszyńskim. 
Ze względu na swój charakter 

(wydarzenie na świeżym powietrzu, łatwość 
zachowania dystansu społecznego) uroczy-
stość ta przetrwała pandemię w niemal nie-
zmienionej formie. 

15 sierpnia 2020 r., w promieniach przedpo-
łudniowego słońca, ks. Władysław Wantulok 
i ks. Andrzej Krzykowski wraz z grupą ok. 60 
osób wspólnie odprawili uroczyste nabożeń-
stwo. Upamiętniono w ten sposób ucieczkę 
ewangelickiej społeczności Jaworza i okolic  
w pobliskie góry, na stok Wysokiego. Jest to 
jedno z wielu miejsc w Beskidach, gdzie miej-
scowi luteranie z narażeniem życia gromadzili 
się na potajemnych nabożeństwach, ukrywając 
się przed prześladowaniami religijnymi sank-
cjonowanymi przez władzę cesarską do 1781 r. 

Do dziś zachowały się w tym miejscu orygi-
nalne, przypominające amfiteatr stopnie tzw. 
leśnego kościoła, które co roku wypełniają się 
ewangelikami pragnącymi wspomnieć sta-
rania dawnych braci w wierze. W tym roku, 
podobnie jak przed wiekami, niesprzyjające 
okoliczności nie powstrzymały nas, by z zacho-
waniem szczególnej ostrożności połączyć się  
w skupieniu nad Bożym Słowem i dziękować 
Bogu za Kościół – zarówno ten 
murowany, widoczny w od-
dali ze stoku Wysokiego, jak  
i ten duchowy, tworzony przez 
chrześcijan wielu wyznań, ję-
zyków i pokoleń. 

Adam Krzykowski
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Pamiątki Założeń Kościołów 
i Kaplic

Po trudnym dla naszej parafii okresie za-
mknięcia kościołów i ograniczenia życia pa-
rafialnego do nagrywanych nabożeństw  
w pustym kościele i umieszczaniu ich na in-
ternetowej stronie parafii, od czerwca, powo-
li staramy się o to, aby nabożeństwa przeży-
wane w kościele, na „żywo”, stały się dla jak 
największej części parafian naturalną częścią 
niedzielnego poranka. Podobnie było z organi-
zacją tegorocznego cyklu pamiątek poświęceń. 
Nie wiedzieliśmy, z jaką odpowiedzią spotka 
się zaproszenie do wspólnego świętowania 
„urodzin” naszych kościołów i kaplic

64 Pamiątka poświęcenia 
kaplicy w Świętoszówce 

05.07.2020
Jako pierwszą uroczystość mieliśmy 64. pa-

miątkę poświecenia kaplicy w Świętoszówce. 
W niedzielę, 5 lipca, było inaczej niż zwykle. 
Nie zaprosiliśmy na tę uroczystość księdza spo-
za parafii, jak to zawsze czynimy, ponieważ nie 
byliśmy pewni tego, jak długo będzie moż-
na odprawiać nabożeństwa z zachowaniem 
określonych rygorów sanitarnych. Uroczyste 
nabożeństwo zostało odprawione przez miej-

scowych duszpasterzy - ks. Władysława Wan-
tuloka i ks. Andrzeja Krzykowskiego, który 
wygłosił świąteczne kazanie w oparciu o tekst 
z listu apostoła Pawła do Rzymian 12,17-21.  
W kazaniu ks. A. Krzykowski wyraził ogromną 
radość z tego, że może mówić do ludzi zgro-
madzonych w kaplicy i wokół niej, ponieważ 
ostatnie kazanie wygłaszał w pustej kaplicy 
do oka kamery. I to jest wielki dar Bożej łaski, 
że możemy znowu w taki sposób budować się 
w wierze, w społeczności Kościoła. I za kapli-
cę oraz za możliwość wspólnych nabożeństw 
należy nieustannie dziękować Bogu, bo do-
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świadczyliśmy, jak szybko możemy to utracić.
Nabożeństwo uświetnił chór kościelny pod 

dyrekcją p. Krystyny Gibiec. Chór kościelny po 
tych kilku miesiącach przerwy spotkał się tyl-
ko raz na próbie, która obyła się w kościele, bo 
tylko tak można było zachować dystans spo-
łeczny i przygotował kilka pieśni. W tym roku 
nie było Orkiestry Diecezjalnej, która wtedy 
jeszcze nie wznowiła swoich prób i grania na 
uroczystościach kościelnych.

Mimo tych przeszkód i ograniczeń uroczy-
stość się udała, a nasze prośby zostaną wysłu-
chane i przyszłoroczna pamiątka poświęcenia 
kaplicy będzie wyglądała zupełnie inaczej. 
Dziękujemy kościelnemu i członkom Rady Pa-
rafialnej z filiału w Świętoszówce  za przygoto-
wanie kaplicy i otoczenia do nabożeństwa, zaś 
Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze za udzie-
loną pomoc w postaci wypożyczenia ławek.

238 pamiątka poświęcenia 
kościoła w Jaworzu 

 16.08.2020
Podobnie i świąteczne uroczystości urodzin 

kościoła w Jaworzu miały inny przebieg. Ze 
względu na ograniczenia nie odbył się piknik 
parafialny. Nabożeństwo miało również nie-
co inny przebieg niż zwykle. Na początku zo-
stały przekazane życzenia dla ks. Władysława 
Wantuloka, który obchodził 25-lecie wprowa-
dzenia w urząd na proboszcza parafii. Życzenia  
w imieniu wszystkich parafian złożył kurator 
p. Ryszard Milli. Na tę okazję chór kościelny 
wykonał dedykowaną pieśń. W tym roku na 
uroczystość pamiątki poświęcenia kościoła zo-
stał zaproszony ks. dr Alfred Borski z sąsiedniej 
parafii w Skoczowie. Nabożeństwo połączo-
ne było z uroczystością Złotej i Diamentowej 
Konfirmacji (o tym wydarzeniu jest osob-
ny artykuł). Ważnym elementem jubileuszu 
konfirmacji jest sakrament komunii świętej, 
do której jubilaci po raz pierwszy przystąpili 
50 i 60 lat temu. W ten sposób również po-
raz pierwszy pamiątka poświęcenia kościoła 
połączona była z wieczerzą Pańską, do której 
oprócz jubilatów przystąpiło liczne grono pa-
rafian. Może w ten sposób zrodzi się zwyczaj, 
aby dziękczynienie za kościół połączone było  
z uczestnictwem w komunii świętej.
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Nabożeństwo zostało uświetnione przez 
Orkiestrę Diecezjalną pod dyrekcją p. Adama 
Pasternego. Orkiestra wykonała krótki koncert 
przed i po nabożeństwie, jak również w czasie 
nabożeństwa grała pieśni, które śpiewał zbór.

Pamiątka poświęcenia 
kaplicy w „Betanii”

23.08.2020
Również tegoroczna pamiątka poświęcenia 

kaplicy w Domu Rekolekcyjno-Wypoczyn-
kowym „Betania” miała skromny charakter. 
Odbyło się tylko dziękczynne nabożeństwo, 
w czasie którego kazanie wygłosił ks. Henryk 
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Mach, proboszcz parafii w Białej. 
W czasie nabożeństwa śpiewał chór kościel-

ny, który swoimi pieśniami podkreślił świą-
teczny charakter nabożeństwa. 

I tu również zostaliśmy zmuszeni do rezy-
gnacji z pikniku, który od wielu lat cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem.

129 Pamiątka poświęcenia 
Kościoła Zmartwychwstania 

Pańskiego w Jasienicy 
20.09.2020

Ostatnim wydarzeniem w tegorocznym cy-
klu pamiątek poświęceń było uroczyste nabo-
żeństwo pamiątki poświęcenia kościoła w Ja-
sienicy, którego dzieje przypomniał w swoim 
kazaniu ks. dr Piotr Szarek, proboszcz sąsied-
niej parafii w Starym Bielsku.

Chór kościelny pod kierownictwem p. Kry-
styny Gibiec i Zespół Cantate pod kierownic-
twem p . Małgorzaty Penkali-Ogrodnik pod-
kreślił uroczysty charakter nabożeństwa. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku, kiedy obchodzić będziemy 130 
rocznicę poświęcenia kościoła w Jasie-
nicy, sytuacja będzie inna niż w tym 
roku i będzie możliwe w bardziej uro-
czystym wymiarze nieść Bogu podzię-
kowanie za to szczególne miejsce dla 
jasieniczan.

ks. Andrzej Krzykowski
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Złota i Diamentowa 
Konfirmacja

W Święto Trójcy Bożej każdego roku przeży-
waliśmy w Parafii jubileusze Złotej i Diamen-
towej Konfirmacji. W tym roku w tym terminie 
było to niemożliwe. Po namyśle i po dyskusji 
z niektórymi jubilatami zdecydowaliśmy się na 
to, aby te konfirmacyjne jubileusze przeżywać 
przy okazji Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Ja-
worzu, która w tym roku przypadała 16 sierpnia. 
Wymiar tego jubileuszu był skromniejszy niż 
zazwyczaj. Nie zdecydowaliśmy się w tym roku 
na wspólne spotkanie w sali, gdzie jubilaci  dzie-
lili się swoimi wspomnieniami i mówili o sobie. 
Niestety, w czasie, kiedy obwiązuje dystans spo-
łeczny, takie spotkanie jest niemożliwe. 

W związku z tym w dzień Pamiątki Poświę-
cenia Kościoła odbywało się nabożeństwo 
z sakramentem Komunii Świętej, do którego 
przystąpiło około 60 osób. W czasie nabo-
żeństwa Słowem Bożym służył ks. dr Alfred 
Borski, proboszcz parafii w Skoczowie. Przed 
nabożeństwem na Placu Kościelnym konfir-
manci mieli okazję się spotkać i porozmawiać. 
Po nabożeństwie wszyscy jubilaci ustawili się 
na schodach kościoła do wspólnego zdjęcia. 
Było oczywiście także zdjęcie zrobione w ma-
seczkach. Przez cały czas zwracaliśmy uwagę 
na zachowanie dystansu społecznego.

Jubilatom konfirmacyjnym składamy naj-
serdeczniejsze gratulacje i życzymy, by ła-
skawy Bóg prowadził ich w życiu tak, jak to 
czynił do tej pory, by obdarowywał ich zdro-
wiem, siłami, radością życia i wszystkim, co 
najlepsze. Niech Boże błogosławieństwo na 
Was spocznie i prowadzi. 

ks. Władysław Wantulok
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„Wszystko, co nas spotyka, ma sens, chociaż 
czasem ukryty” – to sentencja, którą można 
przeczytać w najnowszym numerze Zwiastuna, 
w artykule diakon Katarzyny Rudkowskiej. 
Autorka odnosi to stwierdzenie do sytuacji 
ciężkiej choroby i cierpienia. W obliczu sytuacji 
roku 2020 te słowa nabrały według mnie jesz-
cze innego znaczenia. Stan epidemii jest dla nas 
doświadczeniem nowym i zburzył dotychcza-
sowy rytm naszego życia.  Być może nie zda-
jemy sobie jeszcze do końca sprawy, dlaczego 
Pan Bóg zesłał nam właśnie takie doświadcze-
nie. Przekładając to na naszą wspólnotę zespo-
łową, to faktem pozostaje dość długa przerwa 
w naszych próbach. Czwartkowe spotkania 
udało nam się wznowić dopiero 23 lipca z za-
chowaniem tzw. „reżimu sanitarnego”. Jednak 
Zespół nie powrócił do śpiewu w stuprocento-
wej frekwencji. Nie wszyscy zdecydowali się 
na powrót, z różnych względów. Jednak cie-
szymy się z tego, że możemy od końca lipca 
spotykać się prawie co tydzień.

Ponowne spotkanie na próbach obfitowało 
w myśli i refleksje dotyczącej długiej przerwy 
w naszych spotkaniach. Wśród radości, śmie-
chu był czas rozmów o tęsknocie za wspólnymi 
spotkaniami i przede wszystkim za grupowym 
śpiewem na Chwałę Panu. Być może ukry-

tym celem całej tej sytuacji jest uświadomie-
nie nam wszystkim, jak istotną rolę odgrywa  
w naszym tygodniowym rytmie możliwość 
spotkania się i wspólnego uwielbiania Boga?

Po kilku próbach nastał wreszcie czas 
pierwszego występu. W słoneczne niedziel-
ne przedpołudnie 20 września zaśpiewaliśmy 
na Pamiątce Założenia i Poświęcenia Kościoła  
w Jasienicy. Słowem Bożym służył ks. dr Piotr 
Szarek ze Starego Bielska. 

 Reasumując: czasami nie zdajemy sobie 
sprawy, jak z pozoru małe rzeczy życia co-
dziennego mają wielki wpływ na nasze życie 
wewnętrzne. Doceniamy to dopiero, gdy nam 
tego zabraknie. Dlatego cieszmy się z małych 
rzeczy i powtórzmy za psalmistą: 
„Chwalcie Pana,
 Albowiem dobrze jest śpiewać 
Bogu naszemu, 
Bo to wdzięczna rzecz; 
pieśń chwały jest miła.” 

Psalm 147,1

Małgorzata 
Penkala-Ogrodnik

Zespół Cantate
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Z życia chóru
Po półrocznej przerwie w działalności Ewan-

gelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu zwią-
zanej z ogłoszeniem alarmu epidemicznego  
w całej Europie przez WHO zasiadłam do na-
pisania „sprawozdania” z naszej pracy w tym 
nietypowym czasie.

Według założonego planu pracy chóru na 
rok 2020 przygotowywaliśmy pieśni przezna-
czone na nabożeństwa pasyjne, święta wiel-
kanocne itp. I nagle czas się zatrzymał. Po 
ogłoszeniu pandemii koronawirusa COVID 19 
musieliśmy pozostać w domu. Jak Państwo 
wiecie, wszelka działalność w kraju została za-
wieszona do odwołania. Czas nam pokazał, ile 
znaczą nasze plany i zamierzenia ,które miały 
być zrealizowane a zostały wstrzymane przez 
pandemię.

Powoli wszyscy się przyzwyczajaliśmy do 
nowej sytuacji społecznej. Wobec niemożliwo-
ści kontaktowania się poszły w ruch laptopy, 
komputery, telefony i inne akcesoria elektro-
niczne. Jak to mówią: „nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”. Może trochę przekrę-
ciłam, ale na to samo wychodzi.

Wracam do naszych chórowych spraw. Tę-
skniliśmy za czasem spędzanym na próbach, 
ale do czasu. W końcu przyszła wiadomość  
o spotkaniu, które odbyło się 30 czerwca w ko-
ściele. Wiadomo było, że krótkie zebranie nie 
może odbyć się w sali parafialnej ze względu 
na zachowanie zasad ostrożności wobec pa-
nującej pandemii. Wątpliwości i obawy były 
ogromne, ale była garstka chórzystów. Spo-
tkanie było związane z omówieniem udziału 
w nadchodzących uroczystych nabożeństwach 
dotyczących obchodów Pamiątek Założeń  
i Poświęceń naszych kościołów i kaplicy. Re-
gularne próby chóru rozpoczęły się 4 sierpnia 
br. Pomimo, że w lipcu nie było prób, chór 
działał. I tak: 
4 lipca - braliśmy czynny udział w żałobnym 
nabożeństwie śp. Heleny Kubok, siostry na-
szej koleżanki, Marysi Miarki.
5 lipca - wzbogaciliśmy pieśniami uroczyste 
nabożeństwo Pamiątki Poświęcenia i Założe-
nia Kościoła w Świętoszówce.
24 i 31 lipca braliśmy udział w żałobnych na-

bożeństwach w kościołach w Jasienicy i w Ja-
worzu. Podczas nabożeństw wspominani byli 
zmarli, których pogrzeby odbyły się na cmen-
tarzach, tylko w gronie najbliższej rodziny. Ko-
ścioły w tym pandemicznym czasie były za-
mknięte. Wspominając zmarłych, łączyliśmy 
się z rodzinami pieśniami.

Jak już wspominałam, regularne próby chó-
ru trwają od 4 sierpnia. Tym samym rozwinęła 
się nasza praca.
16 sierpnia - nasze pieśni zabrzmiały podczas 
uroczystego nabożeństwa Pamiątki Założenia 
i Poświęcenia Kościoła w Jaworzu, w czasie 
którego był obchodzony Jubileusz Złotej i Dia-
mentowej Konfirmacji. Swój Złoty Jubileusz 
obchodziła nasza chórzystka - Helenka Czer-
wińska.
25 sierpnia - śpiewaliśmy podczas nabożeń-
stwa rocznicy poświęcenia kaplicy „Betania”.

30 sierpnia - przeżywaliśmy uroczystą konfir-
mację naszej młodzieży. Zagrożenie epidemio-
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logiczne uniemożliwiło przeprowadzenie kon-
firmacji we właściwym czasie, czyli 24 maja 
br. Proboszcz parafii, ks.Władysław Wantulok  
w słowie skierowanym do konfirmantów, 
zwrócił uwagę na „wyjątkowość” obecnego 
czasu. Zaczął podkreślać „wyjątkowość”:
- rok 2020 - pandemia,
- późna data przeprowadzenia konfirmacji  
/pierwszy raz w historii parafii/,
- zdalnie prowadzona nauka konfirmacyjna,
- nowe doświadczenie dla młodzieży i pro-
boszcza,
- konfirmanci są 25 -tym rocznikiem prowa-
dzonym przez proboszcza,
- maseczki zakrywające nos i usta, jako nowy 
element garderoby.

No tak... A my? Chórzyści? Też byliśmy 
wyjątkowi. W tak uroczystym dniu, byliśmy 
wszyscy na „posterunku”. Ponadto, oprócz in-
nych zaśpiewanych pieśni, zabrzmiała naj-
piękniejsza pieśń: „OJCOWSKI DOM” w zu-
pełnie nowej wersji. Oj, było trudno. Przy 
pełnej mobilizacji pięknie zabrzmiała. Byliśmy 
bardzo dumni, że jednak się udało. Tutaj mu-
szę w imieniu koleżanek i kolegów podzięko-
wać dyrygentce, Krystynie Gibiec, za ogromną 
cierpliwość podczas prób oraz wiarę w nasze 
umiejętności śpiewacze.
23 września - wraz z Zespołem „Cantate” wzbo-
gaciliśmy pieśniami uroczyste nabożeństwo  
z okazji rocznicy Pamiątki Założenia i Poświę-
cenia Kościoła w Jasienicy.

W czasie wszystkich nabożeństw chórem 
dyrygowała Krystyna Gibiec.

Kończąc sprawozdanie z chórowej działal-
ności, zwracam się do Was z ogromną prośbą. 
Ze względu na wzrastającą ilość zachorowań, 
proszę o stosowanie się do zaleceń - masecz-
ki, dezynfekcja rąk i utrzymywaniu dystansu 
społecznego w miejscach publicznych. Po pro-
stu dbajcie o własne zdrowie. 
Zdrowie jest najważniejsze, 
czego Wam i sobie życzę.

Kronikarz chóru
Renata A. Podstawny

Kolejny raz włączamy się w akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”. Poprzez akcję chce-
my nieść pomoc tym, którzy bardzo jej potrze-
bują, uczyć empatii i wraliwości, pokazać, że 
mając niewiele, też można dawać oraz dać spo-
sobność do charytatywnej aktywności. 

Akcja polega na przygotowaniu paczki pod 
choinkę dla dziecka. Tym razem paczki powę-
drują do sierot i dzieci z najbiedniejszych ro-
dzin mieszkających na Ukrainie. 

Paczka zawierać może artykuły szkolne, 
słodycze, zabawki, odzież – powinny to być 
tylko nowe rzeczy (szczegółowe informacje  
w ulotkach).

Diakonia
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Słowo Boże
w oczach dziecka

Przyszedł wrzesień. Po długiej przerwie 
dzieci wróciły do szkoły. Nareszcie mogły 
spotkać się z klasą. Niektórych osób nie wi-
działy od marca, bo szkoły z powodu epidemii 
zostały zamknięte i wszyscy uczyli się zdalnie.
- Cześć Karolina!
- Cześć Kajtek! Nawet nie wiesz, jak się cie-
szę, że nareszcie chodzimy do szkoły. 
- Zwariowałaś, znowu tyle nauki…
- No tak, ale dziewczyn, Kaśki i Agi nie wi-
działam od miesięcy. Teraz nareszcie może-
my się nagadać. Już mamy wspólne plany 
na sobotę.
- A wcześniej to nie mogłyście pogadać?
- Gadanie przez telefon albo komputer to 
nie to samo, co spotkać się.
- Fakt. Karola też nie widziałem od marca, 
bo w swoim kompie nie miał kamerki.
- Kajtek, a co ty tak kulejesz?
- Szkoda gadać…
- Opowiadaj, co się stało?
- Wczoraj mama wysłała mnie po zakupy 
do tego sklepu po drugiej stronie parku. Li-
sta zakupów była długa i siatki dość ciężkie. 
Wracając, nie poszedłem chodnikiem, tylko 
na skróty, wiesz tą wydeptaną ścieżką.
- Pewnie, że wiem. Wiele razy szliśmy tam-
tędy.
- Ale wczoraj padał deszcz i kamienie zro-
biły się bardzo śliskie. Na jednym z takich 
kamieni poślizgnąłem się, przewróciłem  
i zjechałem po trawie z tej wysokiej skarpy 
aż w krzaki na samym dole. No i kicha!
- I jak się wydostałeś na górę?
- Udało mi się jakoś pozbierać rozsypane 
zakupy. Skręcona kostka tak bolała, że nie 
mogłem postawić nogi. Skarpa jest stroma, 
trawa mokra, w żaden sposób nie mogłem 

Przygoda w Parku

sobie poradzić. Pomyślałem, trudno, dzwo-
nię do domu po pomoc. Sięgam do kiesze-
ni po telefon i nic z tego. Albo wypadł mi 
po drodze, albo został w domu.
- No i co zrobiłeś? Ja pewnie już bym się 
rozkleiła, a gdyby jeszcze było ciemno…
- Próbowałem wołać o pomoc, ale jak pech 
to pech, nikt mnie nie słyszał. Rzeczywiście 
po pewnym czasie zaczęło się ściemniać. 
Nie wiedziałem już, co dalej robić. Na-
prawdę zacząłem się bać. I wtedy przypo-
mniałem sobie słowa: „zła się nie ulęknę, 
boś Ty ze mną”.
- Czekaj, czekaj, ja też je znam. To przecież 
słowa z psalmu 23, uczyliśmy się go na re-
ligii. Jest też taka piosenka.
- Dokładnie. Pamiętasz? „Pan jest Paste-
rzem moim, niczego mi nie braknie, na zie-
lonych niwach pasie mnie. Nad spokojne 
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wody mnie prowadzi, duszę mą pokrzepia 
i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości 
swojej. Choćbym nawet szedł ciemną doli-
ną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska 
Twoja i kij Twój mnie pocieszają”.
- I o było dalej? 
- Te słowa przypomniały mi, że jednak nie 
jestem sam, że jest ktoś, kto mnie słyszy. Po-
modliłem się, by Jezus, mój Dobry Pasterz, 
mi pomógł. Wierzyłem, że tak się stanie.

Po kilku minutach usłyszałem szczeka-
nie psa, wydawało mi się jakieś znajome. 
Nie myliłem się to Kumpel, pies sąsiada. 
On mnie znalazł, a razem z nim przyszedł 
pan Kazik i mój tata.
- Ale skąd wiedzieli, gdzie Cię szukać  
i że w ogóle trzeba Cię szukać?
- Długo nie wracałem. Mama zaczęła się 
denerwować, bo miałem się pośpieszyć. 
Chciała upiec ciasto, a brakowało jej kilku 
składników. Dzwoniła do mnie, ale nie od-

Dziecko na szkółce niedzielnej

bierałem telefonu. Zadzwoniła do sklepu. 
Pani Krysia powiedziała, że zrobiłem zaku-
py i poszedłem w stronę parku, ale to było 
już dość dawno temu. Tata z panem Kazi-
kiem naprawiali w garażu kosiarkę. Zaalar-
mowani przez mamę od razu ruszyli mnie 
szukać i zabrali ze sobą Kumpla. Szukając 
mnie w parku, ciągle próbowali się do 
mnie dodzwonić. W końcu usłyszeli dzwo-
niący telefon, leżał w trawie przy ścieżce. 
Trochę niżej zauważyli część zakupów, które 
wypadły mi z siatki. Kumpel chyba mnie 
wyczuł, bo zaczął głośno szczekać i ciągnął 
ich w moją stronę. I tak mnie znaleźli.
- Ale przeżyłeś przygodę! Dobrze, że Cię 
znaleźli i nie musiałeś tam zo-
stać na noc.
- Dziękuję za takie przygody. 
Wolałbym już nigdy takiej nie 
przeżywać. 

Anna Wantulok

Wakacyjny czas już za nami.  
Z ochotą, ale i wielką niepewnością 
rozpoczęliśmy naukę w szkołach  
i przedszkolach. Z powodu obostrzeń 
i konieczności przestrzegania reżimu 
sanitarnego stopniowo nabywa-
my wiele codziennych nawyków  
w przestrzeniach publicznych. Uni-
kamy gęstych zgromadzeń, dezyn-
fekujemy ręce, zasłaniamy usta  
i nos, aby ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się wirusa Covid-19. Stopniowo, 
ale według nowych zasad w naszej 
parafii wznawia się działalność re-
ligijną i społeczną. Niestety, z powodu przepi-
sów sanitarnych oraz ograniczeń technicznych  
w naszej parafii nie możemy wznowić dzia-
łalności Szkółki Niedzielnej w tradycyjnej for-
mie. Na podstawie uchwały Rady Parafialnej 
z dnia 21 września br. zamiast  zajęć w salach 
parafialnych dzieci wraz z rodzicami i opieku-
nami mogą uczestniczyć w nabożeństwach ro-
dzinnych organizowanych w kościołach naszej 
parafii. Nabożeństwa te będą się odbywały  

1 raz w miesiącu w kościołach w Jaworzu, Ja-
sienicy oraz w kaplicy w Świętoszówce. 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze na-
bożeństwo rodzinne w tym roku szkolnym 
11 października: w Jasienicy  
o godz. 8.00, w Świętoszówce  
o godz. 10.00 i w Jaworzu  
o godz. 10.00

Dorota Krzykowska
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Konfirmacja 2020
Rok 2020 jest wyjątkowy. To stwierdze-

nie dotyczy także naszego życia parafialnego.  
W naszym parafialnym kalendarzu każdego 
roku w VI Niedzielę po Wielkanocy – w Nie-
dzielę Exaudi – odbywa się uroczystość konfir-
macji. Ze względu na czas świąt wielkanocnych  
niedziela ta może przypadać na początek maja, 
może być w innym majowym terminie, aż do 
początku czerwca. Przykładowo konfirmacja w 
2019 roku odbyła się u nas 2 czerwca. Niedzie-
la Exaudi w tym roku przypadała 24 maja i na 
ten termin była zapowiedziana konfirmacja. 
Wszystko przebiegało normalnym torem do 
marca. Od 12 marca szkoły zostały zamknię-
te i rozpoczął się czas nauki zdalnej. Im dłu-
żej ten czas trwał, tym bardziej nasz kalendarz 
musiał być zmieniony. W kwietniu spotkałem 
się online razem z rodzicami na platformie in-
ternetowej i ustaliliśmy termin konfirmacji na 
30 sierpnia. Naukę konfirmacyjną prowadzi-
łem do czerwca na platformie internetowej. 
Podejmując decyzję o konfirmacji 30 sierpnia, 
byliśmy oczywiście pełni obaw, czy sytuacja 
epidemiczna na to powoli, ale okazuje się, że 
nasze obawy były nieuzasadnione. Konfirma-
cja mogła się odbyć z zachowaniem wszyst-
kich ograniczeń związanych z panującą sytu-
acją. 

W niedzielę, 30 sierpnia odbyła się uroczy-
stość konfirmacyjna przy pięknej pogodzie. 
Konfirmowanych było 11 dzieci, 6 dziewczyn 
i 5 chłopców. Była to najmniej liczna konfir-
macja od czasu, jak jestem proboszczem parafii. 
Była to dla mnie jubileuszowa 25 konfirmacja, 

którą prowadziłem w Jaworzu jako proboszcz. 
Myślę, że wszyscy byliśmy pełni uwielbienia 
i wdzięczności dla Boga, że uroczystość kon-
firmacyjna mogła się odbyć w tym roku. We 
wrześniu dzieci wróciły do szkół i nauka kon-
firmacyjna od października dla obu grup, star-
szej i młodszej, będzie przebiegała, jeśli Pan 
Bóg pozwoli, normalnie, bez żadnych epide-
micznych zagrożeń.

Tegorocznym konfirmantom życzę, aby ła-
skawy Bóg błogosławił ich konfirmacyjne 
ślubowanie, by byli wierni Jezusowi Chrystu-
sowi i naszemu Kościołowi. Proszę Boga też  
o to, by tegoroczni konfirmanci byli aktywny-
mi członkami naszej parafialnej społeczności, 
by byli w niej widoczni i aktywnie uczestni-
czyli w jej życiu. My wszyscy, jako parafialna 
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społeczność, powinniśmy pamiętać o  naszych 
konfirmantach w modlitwach, aby trwali  
w swym życiu z Jezusem w Jego Kościele. Jezus 
w Ewangelii prosił za Piotrem i za wszystkimi 
uczniami: „Prosiłem za tobą, aby nie ustała 

wiara twoja” (Ewangelia Łukasza 22,32). My 
dziś też powinniśmy tak się modlić, naśladując 
w tym naszego Pana.

ks. Władysław Wantulok
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„SOLA SCRIPTURA“

W imieniu organiza-
torów: Wydawnictwa 
Augustana i General-
nego Wizytatora Na-
uczania Kościelnego, 
zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w 
Ogólnopolskim Kon-
kursie Biblijnym „Sola 
Scriptura 2020/2021”. 

Temat nowej edycji 
brzmi: 

Dawid król Izraela. 
Do pierwszego etapu, który zostanie prze-

prowadzony w dniach 23-28.11.2020, podstawą 
jest tekst biblijny z 1.Księgi Samuela rozdziały 
16-31 oraz z 2.Księgi Samuela rozdziały 1-12. 

Konkurs rozegrany zostanie w trzech katego-
riach wiekowych: grupa I – kl. 4-6 SP, grupa 2 
– kl. 7-8 SP, grupa 3 – szkoły ponadpodstawowe. 

Dla uczniów kl. 1-3 SP przygotowano kon-
kurs plastyczny na temat: Życie króla Dawida. 
Prace powinny być wykonane w formacie A4 
techniką wydzieranki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkur-
sie, a przede wszystkim do czytania i poznawa-
nia Słowa Bożego. Wszystkie osoby chętne do 
zmagań konkursowych prosimy o zgłoszenie 
do swojego katechety.

Międzynarodowy 
Konkurs Biblijny 

„Jonasz”
Tegoroczna edycja Mię-

dzynarodowego Konkursu 
Biblijnego „Jonasz”, w tym 
roku szkolnym będzie to 
już po raz 24, przebiegać bę-
dzie w oparciu o znajomość 

Ewangelii 
według świętego 

Mateusza. 
Razem z organizatora-

mi  pokładamy ogromną 
nadzieję, że sytuacja epi-
demiczna nie przeszkodzi  
w przeprowadzeniu kon-
kursu.

Serdecznie zachęcamy 
uczniów do przystąpienia 
do konkursu i życzymy 
sukcesu nie tylko w zdoby-
ciu wysokiego miejsca, ale przede wszystkim 
w bardzo dobrym poznaniu Ewangelii, a przez 
to nauki, jaką głosi Jezus Chrystus. 

Zapisy u katechetów w szkole.
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Sięgnij po pomoc

MYŚLENIE POZYTYWNE 
A BUDOWANIE 
WŁASNEJ SIŁY

Czy umiemy czytać myśli innych ludzi? Czy-
tanie myśli jest łatwiejsze, niż moglibyśmy przy-
puszczać. Czytamy myśli innych ludzi, a oni czy-
tają nasze każdego dnia.

Jak to robimy? Automatycznie, poprzez obser-
wowanie mowy ciała. Mówieniem można kła-
mać, ale język ciała nigdy nie kłamie. Nie trzeba 
znać języka, aby powiedzieć: lubię ciebie, pogar-
dzam tobą, uważam, że jesteś ważny, podziwiam 
ciebie. 

Nie trzeba używać słów, aby powiedzieć: lubię 
moją pracę albo - jestem znudzony, jestem głod-
ny. Nasze myśli uwidaczniają się poprzez nasze 
działanie. Czy możemy odczytać myśli urzędni-
ka siedzącego za biurkiem? Tak: przez obserwację 
jego sposobu wyrażania się, jego ruchy, jego po-
stawę wobec swojej pracy odczuwamy, co dzieje 
się w jego umyśle.

Inni ludzie też potrafią czytać nasze myśli. Je-
żeli są złe, ich postawa wobec nas jest negatyw-
na, jeżeli są przyjazne, ich stosunek do nas jest 
także przyjazny.

Możemy czytać myśli innych ludzi w bez-
pośrednim kontakcie, ale także nie widząc ich.  
W rozmowie telefonicznej bardzo łatwo możemy 
stwierdzić, tylko po uważnym słuchaniu głosu, 
czy osoba, z którą rozmawiamy jest w dobrym 
nastroju lub nie, czy jest zainteresowana czymś, 
czy znudzona.

Jeżeli my to potrafimy, inni też to potrafią. 
Wobec tego, aby być dobrze odbieranym przez 
innych, starajmy się myśleć pozytywnie, przede 
wszystkim o sobie, tworząc pozytywną postawę 
do świata. Postawa ta buduje się w działaniu. 
Marzenia są bezwartościowe, plany są niczym, 
cele niemożliwe, jeżeli po nich nie nastąpi dzia-
łanie. Jeszcze żadna mapa, choćby najstaranniej 
wykonana, sama nie przeniosła nikogo choćby  
o jeden krok w terenie.

Działanie konkretyzuje marzenia, plany i cele. 
Działanie jest pokarmem i napojem, który będzie 

karmił twój sukces. Gdyby nawet twoje działa-
nie nie przyniosło natychmiastowych owoców  
i nie dało ci od razu zadowolenia, nie zaniechaj 
go, gdyż lepiej jest działać i nie uzyskać celu, niż 
nie działać i zabijać się bezczynnością.

To co dzieje się obecnie wokół ciebie – dzie-
je się, być może, z mimowolnym, ale jednak  
z twoim przyzwoleniem. Nic nie jest ci z góry 
narzucone, nic nie dzieje się z przymusu. Twoją 
rzeczywistość tworzysz ty sam,  jesteś w stanie 
kontrolować swoje własne doświadczenie.

Każdy z nas widzi i czuje to, co się spodziewa 
widzieć i czuć. Zewnętrzne zdarzenia są repliką 
twoich wewnętrznych pragnień, Ty możesz zmie-
nić swój osobisty świat. Trzeba byś zaangażował 
w to swoją świadomość i rozumnie używał swo-
ich zdolności dla zbadania natury swoich myśli 
i uczuć i wykorzystał jedynie te, z którymi się 
zgadzasz i które są korzystne dla ciebie w stanie 
duchowym i materialnym.

Nie jest łatwo zdać sobie sprawę z tego, że 
twoje uczucia i myśli tworzą twoje zewnętrzne 
doświadczenia, albo że zdarzenia, które przeży-
wasz, zostały zapoczątkowane w twojej własnej 
umysłowej czy psychicznej sferze.

To, jaki jesteś, zostało ci narzucone przez ciebie 
samego poprzez twoje wyobrażenia o sobie.

Pomocą w zmianie negatywnej rzeczywisto-
ści, która cię aktualnie otacza, może być stwo-
rzenie sobie wyobrażenia, w zminiaturyzowanej 
formie, takich okoliczności, które umożliwią ci 
wprowadzenie pozytywnych zjawisk w miejsce 
niekorzystnych. Jeżeli twoja świadomość to za-
akceptuje, pozostaje ci tylko, krok po kroku, je re-
alizować, ulepszając po drodze to, co w realizacji 
ujawni jakieś niedoskonałości.

Ty tworzysz swoją własną rzeczywistość. 
Świadomość tego jest sekretem twórczego ży-
cia. Najbardziej cudowny sposób dany ci jest dar 
tworzenia twojego doświadczenia. Los twój jest 
w twoich rękach. Ty jesteś jego kowalem. Sta-
wiaj więc fundamenty pod swoje 
nowe, owocne i ciekawe życie.

Zenon Kowalczyk
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Chrześcijanin i środowisko

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z ogrom-
nej aktywności zwierząt wokół nas. Dostrze-
gamy tylko te ostro rzucające się w oczy zda-
rzenia. Czasem kiedy odpoczywamy, a może 
w przerwie w pracy w ogrodzie, przykuje nasz 
wzrok czy słuch aktywność któregoś z przed-
stawicieli świata zwierząt. Im mocniejszy bo-
dziec, tym większa szansa, że zostanie zauwa-
żony. Łatwo mi wysunąć takie spostrzeżenie, 
gdyż regularnie jestem proszony o rozpoznanie 
nagranego komórką we wspomnianych oko-
licznościach obiektu. Dla jednych odkryciem 
jest przelatująca nisko czapla siwa, dla innych 
stadko malutkich, długoogoniastych raniusz-
ków, które przemieszczają się po ogrodach całą 
bandą, robiąc przy tym wściekły harmider 
perlistymi głosikami. To są uchwycone okiem 
pojedyncze przejawy życia obok nas, ale mniej 
dostrzegalny jest świat, w którym toczy się 
walka o przetrwanie. Czasem zostają tylko 
resztki świadczące o okrutnym losie ofiary.

Krogulce są drapieżnikami bardzo podob-
nymi do jastrzębi i, upraszczając, można powie-
dzieć, że tym się różnią, że są wyraźnie mniej-
sze, z dłuższym i kanciastym ogonem. Polują 
przeważnie na drobne ptaki wielkości wróbla. 
Nielubiane przez hodowców gołębi jastrzę-
bie są znacznie rzadsze i latem można je u nas 
spotkać jedynie w sąsiedztwie lasów górskich, 
gdyż lubią się gnieździć w pobliżu brzegu lasu. 
Biorąc te dwie rzeczy pod uwagę, doszedłem 
do wniosku, że noszone wiatrem, walające się 
po ogrodzie pióra sierpówki, to prawdopodob-
nie tragiczny dla tego gołębia skutek ataku sa-
micy krogulca. Samice u krogulców i jastrzębi 
są większe od samców i mogą sobie pozwolić 
na skuteczny atak na większe ptaki. Rzucały się 
w oczy wśród traw tylko jasnokremowe pióra. 
Mój pies ma jednak nos, który często zauwa-
ża więcej niż wzrok. W chwili mojej nieuwagi 
(do tego on też ma nosa) pies gdzieś na chwilę 
się zapodział, a jego powrót już z daleka zaczął 
zdradzać okrutny fetor. Trudno byłoby znaleźć 
bardziej przeciwstawne emocje niż radość oka-

lającą psią kufę w stosunku do wściekłością 
malującej się na mojej twarzy. O podobnych 
historiach zapewne może opowiedzieć wielu 
z nas. Po takim wyczynie niechybnie długo 
ma pies „z głowy” pieszczotliwe drapanie za 
uchem i dręczy nas myśl, czy ten mały podciep 
tego nie robi złośliwie?

Co powoduje, że nasze kanapowce z lubo-
ścią tarzają się w padlinie, czy odchodach –  
w czymś, co dla zwykłego człowieka jest po 
prostu odrażające? Mądre książki podpowia-
dają, że to są atawistyczne zachowania. Sło-
wo atawizm pochodzi z języka łacińskiego  
i, upraszczając, oznacza dawnego przodka. 
Atawizmy to nietypowe dla danego gatun-
ku/osobnika zachowania, które jednak były 
charakterystyczne dla jego bardzo odległych 
przodków. Wilki uznawane za psich protopla-
stów w czasie stadnego polowania skradają 
się jak najbliżej potencjalnej ofiary. Role są po-
dzielone. Niektóre osobniki zachodzą ją z bo-
ków, żeby w czasie pościgu jak największa była 
szansa osaczenia i doścignięcia. Zakradająca się 
formacja ułożona jest w łuk, więc ich zapach 

Atawizmy kanapowca



47

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 98www.parafiajaworze.pl

może dojść do potencjalnej ofia-
ry z każdej strony. Wytarzanie się  
i ubranie w obcy, silny zapach 
powoduje, że ofiara jest oszuki-
wana. Zapewne taki kamuflaż 
zapachowy był bardzo skutecz-
ny, sądząc po tym, jak ważny był 
w rytuale psich przodków i jakie 
piętno odcisnął. 

No dobrze, ale po co naszemu 
wylegiwującemu się na kanapie 
„Azorkowi” przybieranie obcego 
zapachu? Z dziennych polowań 
to mu zostaje kłapanie pyskiem 
na muchę brzęczącą koło nosa. To 
jest właśnie atawizm. Co prawda 
mój pies należy do rasy myśliwskiej, ale dzisiaj 
miałem okazję oglądać rytuał obsmarowywa-
nia się zupełnie przeciętnego, wielorasowe-
go, niemyśliwskiego, czarnego burka na górce 
Matyska, z której roztacza się piękny widok na 
całą Kotlinę Żywiecką i cztery łańcuchy Beski-
dów. Notabene już pod koniec prowadzenia  
w tym miejscu obserwacji przelatujących 
ptaków udało się dostrzec sylwetkę jednego  
z krajowych orłów – orlika krzykliwego, któ-
rego lęgi z niecierpliwością oczekiwane są  
w Beskidzie Śląskim, gdyż na razie najbliższe 
stanowiska lęgowe to okolice Jeziora Oraw-
skiego na Słowacji.

Atawizmami również określa się cechy ana-
tomiczne. Wielu ludzi zdaje sobie zapewne 
sprawę z posiadania szczątkowego ogona – cza-
sem nawet boleśnie, kiedy chodnik był za śli-
ski. Podobnie jest z występowaniem nadmier-
nego owłosienia na plecach czy piersi. Włosy 
jako element budowy ciała mają głównie za 
zadanie chronić skórę, więc po co nam kobie-
rzec włosów pod koszulą? Na co też nam szcząt-
kowe mięśnie uszu czy zęby mądrości? Jeden  
z uczonych przełomu XIX i XX wieku doliczył 
się prawie setki niepotrzebnych narządów  
w ciele człowieka. Ewolucja gatunku ludzkie-
go nastąpiła bardzo szybko, stąd stosunkowo 
więcej u ludzi takich cech, które nie pełnią 
obecnie żadnej funkcji. 

Inne gatunki już nie mogą sobie pozwolić 
na luksus posiadania narządów nieużywanych. 
Ich los zależy od tego, jak są przystosowane. 
Jak wiele szczegółów się składa na perfek-

cyjnie działający organizm. Czasem można te 
szczegóły dojrzeć dopiero na pełnoekranowej 
fotografii. Do tej pory jestem pod wrażeniem 
zdarzenia sprzed niespełna miesiąca. Zauważy-
łem ze stosunkowo dużej odległości pięknie 
ubarwioną ważkę, o ciemnozielonym tułowiu 
z jaskrawożółtym akcentami. Dla mnie jedyna 
szansa rozpoznania nowej ważki to zrobienie 
zdjęcia, więc bardzo wolno i ostrożnie zbliża-
łem się do niej, nieruchomiejąc co kilka kro-
ków. Gdy już prawie byłem w odpowiedniej 
odległości, ta zerwała się w pogoni za jakąś 
mniejszą ważką. Ważki znane są ze swojego 
rodzaju „kanibalizmu”, czyli polowania na 
mniejszych pobratymców. Nie minęła chwila, 
gdy gdzieś obok coś zatrzepotało, zaszumiało  
i jakiś dziwny tandem lotem koszącym wpadł 
w gęste i wysokie na 2 metry pokrzywy. Takiej 
okazji przegapić nie można, nawet w krótkich 
spodenkach. Więc z ledwie tolerowanym po-
żarem łydek zacząłem szukać w nieprzyjaznej 
mi gęstwinie tego czegoś. Udało się po spo-
rej chwili wykryć złączone ze sobą duże ważki  
i zobaczyć jak piękna, zielona miedziopierś 
metaliczna pożerana jest przez husarza władcę. 
To była ta zielona miedziopierś, która jeszcze 
przed momentem polowała na mniejsze waż-
ki, by w tej samej chwili stać się ofiarą. Husarz 
władca to z kolei jedna z największych krajo-
wych ważek, też piękna o zielono-jasnobłękit-
nym ubarwieniu ciała. W kilka sekund los jej 
odmienił się zupełnie.

Wykonane w pokrzywach fotografie ujaw-
niły szczegóły niezwykłej budowy. „Muśli-
nowe” skrzydła z delikatnymi, acz mocnymi 
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żyłkami tworzącymi bardzo delikatną i lekką 
konstrukcję, zarazem bardzo sprawną. Waż-
ki przyspieszają bowiem i zmieniają kierunek 
lotu niewiarygodnie szybko. Każde skrzydło 
może pracować oddzielnie. Cienkie odnó-
ża zakończone podwójnymi hakami służą do 

czepiania się roślin w czasie spoczynku i do 
przytrzymywania ofiar. Każde z odnóży z ko-
lei wyposażone jest w szereg równomiernie 
rozmieszczonych szczecinek. W czasie ataku 
ważka tak układa swoje odnóża, że formuje  
z odnóży i szczecinek pewnego rodzaju koszyk,  
w który w szybkim locie chwyta muchy tak, 
jak wędkarz podbierający sakiem rybę. Nie-
samowite są ogromne oczy złożone z dziesiąt-
ków tysięcy drobnych oczek.

Przeglądając kolejne ujęcia ważek, uświa-
domiłem sobie swoje podchody, skrywanie 
się i maskowanie, żeby upolować w obiek-
tywie płochliwe ptaki czy ważki. Oskarżam 
mojego psa o to, że jako futrzasty kanapowiec 
daje się powodować atawizmami, a sam wręcz 
rytualnie odgrywam polowania przodków za-
mieniwszy dzidę na obiektyw. 
Szczęściem ptaki mają węch 
w zaniku, więc preferowany 
przez psa rodzaj maskowania 
został mi darowany.

Jan Król

Diakonia
„Kromka chleba dla bliźniego”

Pierwsza niedziela października to w Kościele Ewangelickim Dziękczynne Święto Żniw,  
w którym dziękujemy Bogu za chleb. Z tego powodu październik jest miesiącem, w którym na 
terenie naszej parafii prowadzona jest akcja „Kromka chleba dla bliźniego”. Jej celem jest niesie-
nie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej 

„kromki chleba”. Chodzi o codzienne 
odkładanie przez pewien czas równo-
wartości „kromki chleba” i złożenie  
w darze uzbieranej kwoty. W minio-
nych latach z funduszy zebranych pod-
czas akcji sfinansowane zostały m. in. 
obiady dla dzieci w szkole, podręczniki, 
leki, pomoc rzeczowa dla rodzin.

Niech to będzie nasza „ofiara 
wdzięczności” za rozliczne dary Boże, 
jakie otrzymaliśmy i podzielmy się 
tym z bliźnim, pamiętając o tym, że

ochotnego dawcę Bóg miłuje.
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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Wrotycz pospolity
(Tanacetum vulgare L )

Wrotycz jest byliną wyrastającą do 1,5 m 
wysokości. Jej łodyga jest sztywna, w górze sła-
bo rozgałęziona, zakończona baldachokształt-
nym kwiatostanem złożonym z płaskich ko-
szyczków kwiatowych. Koszyczki złożone  
z ciemnożółtych kwiatów, brzeżnych – żeń-
skich o koronie jednostronnie trójzębnej, na 
szczycie skośnie ściętej, wewnętrznych, dwu-
płciowych, pięcioząbkowych. Wrotycz posiada 
liście duże, pierzaste lub podwójnie pierzasto-
sieczne. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Cała 
roślina ma przenikliwy, piżmowy zapach. Jest 
to jedna z roślin, których nie lubią kleszcze. 
W czasie kwitnienia można zbierać zarówno 
kwiaty jak ziele tej rośliny, które należy suszyć 
w zacienionym, przewiewnym miejscu. We-
dług badań zielarzy np. Darii Orlicz, która od 
30 lat pomaga chorym, wrotycz posiada do 2% 

olejków eterycznych, które są wykorzystywa-
ne do zwalczania koronawirusa. Najważniej-
szy jest tujon, związek występujący również  
w bylicy bożym drzewku (Artemisia abrota-
num L.). uszkadza on błonowe i fuzyjne białka 
wirusa oraz nie dopuszcza do zagrażającej życiu 
burzy cytokin (Uwaga! Tujon jest związkiem 
toksycznym. Oficjalnie nie zaleca się podawa-
nia go doustnie). W skład pierwszej, propono-
wanej przez Darię Orlicz mieszanki wchodzą 
oba te zioła: po dwie łyżki wrotyczu i bylicy, 
a także 4 łyżki liści pokrzywy. Łyżkę mieszanki 
należy zalać szklanką gotującej się wody, po 
czym odstawić do zaparzenia. Następnie prze-
cedzić i pić przez cały dzień.

Drugą mieszankę przygotowujemy z 10 ml 
nalewki wrotyczowej, 10 ml nalewki z nawłoci 
i 100 ml soku z pokrzywy, który można nabyć 
w aptece. Należy wymieszać te składniki i pić 
dwa razy dziennie po łyżce do herbaty.

Ziołowe panaceum
Wrotycz zawiera bogactwo czynnych skład-

ników m. in. artemorynę, która działa na ko-
mórki nowotworowe, pobudzając je do apop-
tozy (samozagłady). Eupatylina także hamuje 
rozwój nowotworów – znajduje zastosowanie 
w zwalczaniu niektórych rodzajów białaczki.

Warto wspomnieć, że Daria Orlicz od wie-
lu lat wspomaga leczenie choroby nowo-
tworowej fitoterapią oraz odpowiednią die-
tą. Wiedza i doświadczenie pozwalają jej na 
indywidualny dobór mieszanek ziołowych  
w zależności od rodzaju nowotworu, stadium 
choroby oraz kondycji pacjenta. Preparaty 
wrotyczowe pobudzają oddychanie i akcję ser-
ca, zwiększając siłę skurczu mięśnia sercowego. 
Stymulują układ hormonalny, regulują cykl 
menstruacyjny zapobiegają jego bolesności, 
a dzięki lepszemu ukrwieniu narządów płcio-
wych nasilają również odczuwanie wrażeń 
seksualnych. Wodny wyciąg z ziela wrotyczu 
przyśpiesza leczenie chorób zakaźnych, takich 
jak odra, grypa, angina, płonica, działa także 
napotnie oraz przeciwgorączkowo. Za sprawą 
laktonów i terpenów zwiększa odporność or-
ganizmu.
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Roślina ta zawiera seskwiterpen – związek 
o silnym działaniu przeciwzapalnym, dzięki 
czemu może zastąpić sterydowe oraz niestery-
dowe leki stosowane w przypadkach stanów 
zapalnych. Wrotycz normuje odczyn zapalny 
w alergiach. Rozpuszcza też zakrzepy i blaszkę 
miażdżycową. To skarb dla układu krążenia. 
Działa moczopędnie oraz przeciwobrzękowo, 
tonuje mięśnie szkieletowe. Od lat stosowa-
ny był w medycynie ludowej do zwalczania 
wszawicy, świerzbu, kleszczy, owsików i glist 
ludzkich. Można nim pokonać nawet dokucz-
liwego nużeńca, poprawić wygląd cery czy 
wzmocnić włosy. Warto więc sporządzić do-
mowe środki lecznicze na bazie tej rośliny.

Preparaty z wrotycza
Olej z wrotycza – w przypadku łuszczycy, 

skazy białkowej lub trądzikowej używa się 
go do smarowania skóry oraz wewnętrznie  
2 razy dziennie po łyżeczce od herbaty. Na 
owsiki stosowany jest w postaci lewatywy. 
Jest to również środek żółciopędny i ułatwia-
jący wypróżnianie.

Przygotowanie
1 szklankę zmielonego kwiatu lub ziela za-

lać 400 ml oleju (najlepiej oleju z wiesiołka 
lub oleju lnianego), przelać do słoika, mace-

rować na słońcu 7-14 tygodni. Przefiltrować  
i przelać do butelki.

Nafta wrotyczowa – leczy łuszczycę, łojo-
tok, zapalenie mieszków włosowych, świerzb  
i wszawicę, oczyszcza skórę z zaskórników, 
działa odkażająco na ropne wypryski. Spraw-
dza się jako odżywka wzmacniająca cebulki 
włosowe.

Przygotowanie
Jedną szklankę zmielonego świeżego wro-

tycza zalać 400 ml nafty kosmetycznej. Mace-
rować 14 dni, po czym przefiltrować.

Maść z wrotycza – stosowana zewnętrznie 
do przecierania zmian łuszczycowych oraz trą-
dzikowych, sporządzania okładów i opatrun-
ków.

Przygotowanie
20 ml oleju z wrotyczu wymieszać z 2 ml 

olejku melisowego oraz herbacianego i goździ-
kowego, 20 ml maści termientiol, maści cyn-
kowej, 10 ml maści żehtiolowej, 30 ml nafty 
wrotyczowej.

Nalewka wrotyczowa
Sporządzamy z jednej szklanki suchego lub 

świeżego, zmielonego ziela, które zalewamy 
400 ml wódki 40%, najlepiej żytniej. Nalew-
ki używamy na infekcje wirusowe, a w roz-
cieńczeniu ( 10 ml na szklankę przegotowa-
nej wody) do nacierania skóry w przypadku 
stanów zapalnych. Możemy też przygotować 
nalewkę mocniejszą, używając zamiast wód-
ki spirytusu.  Można ją stosować również ze-
wnętrznie (do nacierania) – działa rozgrzewa-
jąco, przeciwbólowo i przeciwreumatycznie. 
Roztwór umieszczamy w słoju z ciemnego 
szkła lub przezroczystym, ale owiniętym pa-
pierem. W obu przypadkach odstawiamy na 
3 tygodnie, po czym po przefiltrowaniu prze-
lewamy do butelki. Pamiętajmy 
dla bezpieczeństwa aby każdy 
sporządzony preparat opisać z za-
stosowaniem i datą sporządzenia.

Opracował 
Zygmunt Lira

Bibliografia
Zioła – K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki
Nieznany świat – nr 7/2020
Odporność warunkiem przetrwania, Maria Rojek
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Nie zapomnieć mowy ojców
Wspóminki w szarej godzinie.
Witóm piyknie!

Moji roztomili ludeczkowie, ani my sie nie 
łobejrzeli, a minyła nóm wiosna, lato, a jesiyń 
wlazła do naszego żywobycio. Liści na drzewach 
zaczynajóm sie żółcić i łopadować, dnie sóm nie-
roz mgliste, pochmurne, słóńce wczas zachodzi,  
a jesiynne wieczory zaczyły zoglóndać do na-
szych łokiyn. Rod móm taki szare wieczory, bo  
w takich chwilach przyplóntujóm  sie do moji 
głowy roztomajte spóminki  z downych roków. 
Bo też tyn świat był wtedy inszy, niejednymu 
by sie zdało, że biydny. A jo zawiyróm w takim 
czasie łoczy i widzym ty downe roki jak na filmie. 

Widzym gazde, kiery wczas rano chytoł sie 
łoranio, widzym gaździnke, kiero przyniósła mu 
śniodani. Mało co niewiela pogodali, bo robota 
czako. Trzeja przeca zaorać i uprawić, coby zasioć 
łobili. Widzym, kie słóneczko jeszcze na dobre 
nie zaszło a gazda zakóńczył robote. Stanył na 
miedzy ze swojimi kóniczkami, łobetrzył z nich 
pot, zawiesił im na pyskach futerzaki z łowsym. 
Łón zaś schynył czopke, podniósł łoczy ku niebu 
a wargami wyszeptoł:
- „Z Twojóm pumocóm Pónbóczku zasiałech,  

a Ty dej życiodajny deszcz i wzrost.” I zrobił wiel-
ki znak krzyża. 

Widzym, jak zboże piyknie poschodziło, prze-
zimowało, a kie zdrzałe było, zaś widzym pełno 
ludzi na polu z kosami, siyrpami, grabiami. To 
żniwa. Hyc leje sie z nieba, a pot po żniwiorzach. 
Kierysi z dziecek przysmyczył wielkóm putnie  
z wodóm, coby sie łochłódzili. 
- Boże pumóż – słyszymy z daleka głos. 
- Łusłysz Panie Boże – łodpowiedzieli żniwiorze.

To gaździnka przyszła ze swaczynóm. W wiel-
kim, maślanym koszu miała piyknie połukło-
dane skibki chleba, grubo poszmarowane sy-
rym, a na kożdej skibce sznyty świyżego masła.  
W wielkij bańce zaś przyniósła biołóm, zbożo-
wóm kawe. Wszyscy posiadali na miedzy i za-
czyli  jeś, zaglóndajónc na niebo, czy ni ma tam 
jakij chmury deszczowej. Ale niebo było czyste.
- Zbierymy za pogody – westchnyła staro ku-

mórnica. 
Skoro wszyscy pojedli, gaździnka gibko po-

zbiyrała gorczki do kosza.
 – Tóż Boże was tu posil -  i gibko poleciała 

do chałpy kaj czakała na nióm robota. 
Trzeja łuwarzyć  żniwiorzóm łobiod, krowy po-

dojić, gowiydź połodbywać. Choć tej roboty było 
w czasie żniw tak kupe, to żodyn nie narzykoł. 
Kożdy był rod, że na stole bydzie chlyb, z przy-
trzeszczónóm skórkóm, przykryty biołóm serwet-
kóm,  kierym bydzie sie mógł podzielić z  bliźnim. 

 Po takim filmie łotwiyróm łoczy i widzym 
ty dzisiejsze żniwa, niepodobne do tamtych 
downych.  Na polach nie widać żniwiorzy, je-
dzie kómbajn, w zbiorniku przybywo łobilo  już 
wymłócónego. I za chwile jedzie dali. Gaździn-
ki ze swaczynóm też nika nie widać. Kómbajni-
sta podjedzie se do Żabki, kupi  hot-doga,  za-
pije coca- colóm abo zadzwoni po pizze. Słóme 
zaś maszyny zdrzónzgajóm na łograbki, abo prasa 
powiónże na piykne kosteczki. Tak to dzisio żni-
wa wyglóndajóm. Maszyny porymplujóm i już 
kóniec żniw. I tak mi sie cosi zdo, że i tego szacun-
ku do chlebiczka je coroz miyni. 
„Dzisio kóniym sie nie łorze
I nie młóci sie cepami
To nie znaczy, że chlyb może
leżeć w kuble ze śmieciami
 Tóż go miyjcie w poważaniu
 Napoczynajónc, przeżegnajcie
 CHLYB to świyntość w każdym kraju,
 tak NIM nie poniewiyrejcie.”

Jan Chmiel
Świat sie 

zmiynił, ludzie 
sie zmiynili, coroz 
miyni tych ,co ty 
hańdowne cza-
sy pamiyntajóm, 
coroz miyni, jak 
tej zdrowej wody  
w potokach. Tóż rod móm ty szare, jesiynne 
wieczory, kiere przypóminajóm mi, jak to do-
wni ludzie żyli po naszych dzie-
dzinach.

Józef Niesyt 
Josiyniczanin
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Dobra Książka

Triadę zawartą w tytule można by uzasadnić 
historycznie. Od szamana do lekarza, taką drogę 
w swojej trylogii - „Medicus”, „Szaman”, „Spad-
kobierczyni Medicusa” - proponuje  Noah Gor-
don. Ten popularny, amerykański pisarz (rocznik 
1926), pochodzący z rodziny o korzeniach ży-
dowskich, w swoich powieściach często porusza 
tematy związane z historią, a w szczególności  
z historią medycyny.

Akcja „Medicusa” zaczyna się w XI wieku  
w średniowiecznej Anglii. Dziewięcioletni Rob 
J. Cole w krótkim odstępie czasu traci oboje ro-
dziców. Pozostałe rodzeństwo przygarniają obcy 
ludzie, a on sam staje się pomocnikiem wę-
drownego balwierza. Opuszcza rodzinne mia-

sto, by przez kilka następnych lat podróżować 
ze swoim chlebodawcą po całym kraju, ucząc 
się zarówno kuglarskich sztuczek, jak i podstaw 
medycyny. Z czasem młody chłopiec odkrywa 
w sobie nadzwyczajny dar, dzięki któremu po-
trafi przewidzieć zbliżającą się śmierć swojego 
pacjenta. Niestety, aby nie zostać posądzonym 
o czary, umiejętność ta musi pozostać w tajem-
nicy. Punktem zwrotnym w życiu Roba okazuje 
się spotkanie z Benjaminem - lekarzem żydow-
skiego pochodzenia, który jak się okazuje, po-
siada rozległą wiedzę, znacznie przewyższającą 
umiejętności średniowiecznych medyków. Od 
tej pory jedynym celem w życiu chłopca sta-
je się podróż do Isfahanu, miasta w Persji oraz 
zgłębianie tajników medycyny pod czujnym 
okiem wybitnego medyka, Ibn Siny, w Europie 
zwanego Awicenną. Ile będzie musiał poświę-
cić, żeby zrealizować swoje marzenie? Ile będzie 
musiał „zapłacić”, aby zostać medykiem? Rob  
J. Cole zostaje protoplastą medycznej linii Co-
le’ów. Wszyscy potomkowie w linii męskiej, pa-
rający się medycyną, będą mieli na imię Robert. 
Będą również posiadać niezwykły dar, dzięki 
któremu będą przewidywać zbliżającą się śmierć 
swoich pacjentów.

W następnej powieści pt. „Szaman” akcja 
przenosi się do XIX wieku. Rodzina Cole’ów prze-
nosi się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w nie-
wielkim, ale prężnie rozwijającym się Bostonie 
zaczyna swoją praktykę lekarską Rob J. Cole. Nie 
słucha jednak swoich kolegów po fachu i nie 
żeni się z dobrą partią, aby wejść do śmietan-
ki towarzyskiej Bostonu. Za namową przyjaciela 
kupuje spory kawał ziemi w stanie Illinois i wy-
rusza w nieznane. Tam się osiedla, buduje dom, 
żeni się i rodzi mu się syn. Męski potomek otrzy-
muje również imię Robert. Jednak nie wiadomo, 
czy będzie lekarzem, gdyż szkarlatyna, którą prze-
chodzi w dzieciństwie powoduje u niego utratę 
słuchu. Czy głuchy Rob J. Cole zostanie lekarzem? 
Czy nauka czytania z ruchu warg oraz gardłowe-
go wymawiania wyrazów pomoże mu zdobyć 
upragniony dyplom lekarza? Ile będzie musiał 
poświęcić, aby wykonywać wymarzony zawód? 

W trzeciej części trylogii zatytułowanej „Spad-
kobierczyni Medicusa” akcja powieści rozgrywa 

Szamani, 
 balwierze, 
   lekarze
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się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Tym 
razem nie mężczyzna, a kobieta z rodu Cole’ów 
jest lekarzem, a ponadto prawnikiem. Roberta 
jest zwolenniczką aborcji, ba, nawet sama wyko-
nuje zabiegi. Wyznaje zasadę, że to kobieta po-
winna decydować o swojej ciąży i ma prawo ją 
usunąć w normalnych warunkach medycznych, 
a nie pokątnie gdzieś, gdzie często dochodzi do 
powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Jednak 
jej poglądy mają wielu przeciwników. Dochodzi 
nawet do tego, że jeden z jej kolegów lekarzy 

ginie podczas demonstracji przeciwników abor-
cji. Roberta wyjeżdża z Bostonu podobnie jak jej 
pradziad i otwiera prywatną praktykę lekarską 
na głuchej prowincji. Lecząc tamtejszych miesz-
kańców, dostrzega, że wielu jest nieubezpieczo-
nych i nie korzysta z podstawowej opieki me-
dycznej. Postanawia to zmienić. Czy się jej uda? 
Czy zazna również szczęścia w życiu osobistym, 
po bostońskich perypetiach? 

W trylogii o losach lekarskiej rodziny Cole’ów 
można znaleźć wszystko to, co czytelnicy powie-
ści historyczno-przygodowych lubią najbardziej 
– wartką akcję, rozliczne perypetie głównych 
bohaterów, miłość, dozgonną przyjaźń, podąża-
nie za marzeniami. Wszystko to osadzone jest  
w konkretnych realiach historycznych z dbało-
ścią o każdy szczegół. Nic dziwnego, że Noah 
Gordon zdobył wiele nagród za swoje powie-
ści, a każdy tytuł rozchodził się w wielomiliono-
wych nakładach.

Poleca
Piotr Bożek

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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Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

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

ul. Nadbrzeżna 74
www.pogrzeby.bielsko.pl

Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

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

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

05.07.2020 Ignacy Szymon Tyrna    Jasienica
05.07.2020 Jan Sebastian Gajer     Jaworze
11.07.2020 Leon Piotr Sadłek     Bielsko-B
12.07.2020 Zuzanna Paulina Cholewik   Jaworze
12.07.2020 Helena Elżbieta Węglorz    Jaworze
25.07.2020 Dawid Karol Legięć     Jasienica
27.07.2020 Anna Helena Gryczka    Jaworze
02.08.2020 Karol Paweł Roik     Jasienica
09.08.2020 Emma Laura Adamiec    Warszawa
23.08.2020 Emilia Martyna Kraus    Jaworze
13.09.2020 Katarzyna Mariola Nawracaj   Jaworze

29.06.2020 śp Janina Pilch   l. 74  Świętoszówka
01.07.2020 śp. Helena Kubok   l. 68  Katowice
02.07.2020 śp. Halina Wieja   l. 68  Międzyrzecze D
05.07.2020 śp. Jan Miklar   l. 68  Jasienica
06.07.2020 śp. Danuta Klima   l. 81  Jaworze
24.07.2020 śp. Adolf Bernat   l. 79  Jaworze
28.07.2020 śp. Greta Kukla   l. 80  Jaworze
28.08.2020 śp. Jadwiga Wieja   l. 58  Jaworze
03.09.2020 śp. Krzysztof Dubiel  l. 49  Leicester
04.09.2020 śp. Jan Liboska   l. 68  Jasienica
10.09.2020 śp. Marta Szarek   l. 86  Jasienica
17.09.2020 śp. Paweł Kłoda   l. 90  Jasienica
23.09.2020 śp. Henryk Krzywoń  l. 80  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

25.07.2020 Łukasz Jan KLAJMON - Sylwia PODSTAWNY
19.09.2020 Patryk DROBNIK - Anna Ewelina PYKA
25.09.2020 Jarosław Piotr KUBALA - Grażyna Anna GÓRNA
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Zbliża się 1 listopada. W dniu Pamiątki 
Umarłych będziemy odwiedzać groby naszych 
bliskich. Przed tym dniem porządkujemy groby, 
czyścimy, usuwamy pozostałości po poprzed-
nich odwiedzinach lub po krewnych, którzy po-
zostawili kwiaty lub znicze, które się już dawno 
wypaliły. Kolejny raz administracja cmentarza 
będzie się głowić nad tym, co zrobić z ogrom-
ną ilością zwiędłych lub sztucznych kwiatów, 
mnóstwem zniczy szklanych i plastikowych 
z elementami metalowymi. Tym bardziej, że 
obejmuje nas ustawa o segregacji śmieci, co jest 
niezwykle trudnym zadaniem, aby dopilnować  
jej właściwego przestrzegania. Na cmentarzu 
w Jasienicy i Świętoszówce są wystawione 
odpowiednio opisane kontenery, do których 
należy wrzucać osobno szkło, osobno metal  
i plastik oraz trzy pojemniki na kwiaty i odpady 
nie dające się posegregować. Prosimy wszyst-
kich użytkowników o podporządkowanie się 
tej regulacji. Na cmentarzu w Jaworzu będzie 
przygotowany jeden duży kontener, do którego 
prosimy wrzucać wszystkie odpady.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że 
za czystość grobu i terenu wokół niego od-
powiadają opiekunowie grobu. Wykaszane 
są tylko główne ciągi komunikacyjne, nato-
miast usuwanie trawy wokół grobu należy 
do opiekunów grobu. Przypominamy również  
o tym, aby pamiętać o opłacaniu grobów. Datę 
ważności grobów można sprawdzić w kance-
larii parafialnej, do czego zachęcamy. W tym 
roku prolongata grobu uwzględniając zniżkę 
dla osób płacących składki kościelne, wynosi 
40 złotych za rok. Groby można prolongować 
maksymalnie na 10 lat.

I w tym roku 1 listopada odbędzie się kwe-
sta cmentarna na cmentarzu w Jaworzu i Jasie-

nicy. W Jaworzu kwestę prowadzą członkowie 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wraz 
z członkami Rady Parafialnej, a w Jasienicy 
członkowie Rady Parafialnej. Zbiórka prze-
znaczona jest na sprawy związane z naszymi 
cmentarzami. Prosimy o wsparcie tej zbiórki.

Dla przypomnienia podajemy regulamin, 
jaki obowiązuje na naszych cmentarzach:
1. Na terenie cmentarza należy zachować 
się cicho i godnie.
2. Należy dbać o estetyczny wygląd gro-
bów i cmentarza
3. Zabrania się wprowadzania psów oraz 
wjazdu wszelkimi pojazdami.
4. Śmieci należy wysypywać wyłącznie 
do śmietnika.
5. Przed rozpoczęciem starań o postawie-
nie pomnika należy uzyskać zezwolenie na po-
stawienie obramowania i pomnika w kancela-
rii parafialnej, oraz ustalić termin wykonania 
prac.
6. Pozostałości po starych pomnikach po-
winny być wywiezione z terenu cmentarza 
przez firmę wykonującą usługę.
7. Firmy nie wywożące obramowań nie 
otrzymają zezwoleń na wykonywanie prac na 
terenie cmentarza.
8. Termin ważności grobu upływa po 20 
latach od dnia pogrzebu. Po tym terminie na-
leży prolongować grób na kolejne lata.
9. Uprasza się o załatwianie wszystkich 
spraw dotyczących cmentarza w kancelarii 
parafialnej w Jaworzu. Za sprawy załatwione  
z osobami nieupoważnionymi administracja 
cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

Administracja cmentarza

Sprawy cmentarne

Kwesta 
cmentarna

 1 listopada
 

na cmentarzach 
w Jaworzu i Jasienicy
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PLAN NABOŻEŃSTW

Październik 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

04.10  Dziękczynne Śwęto Żniw       10.00 

11.10   18 Niedziela po Trójcy Św.       10.00      8.00     10.00         10.00

18.10  19 Niedziela po Trójcy Św.       10.00  8.00     10.00

 

25.10  20 Niedziela po Trójcy Św.       10.00  8.00      10.00         10.00 

           18.00             18.00

31.10   Święto Reformacji        17.00             16.00

01.11   21 Niedziela po Trójcy Św.       10.00  8.00        10.00

     Pamiątka Umarłych 

08.11   3 Niedziela przed końcem       10.00  8.00        10.00         10.00 

                     roku kościelnego 

15.11      Przedostatnia Niedziela       10.00  8.00        10.00

                     roku kościelnego        18.00

22.11       Niedziela Wieczności       10.00  8.00        10.00        10.00

                   18.00

29.11      1 Niedziela Adwentu             9.00        10.00 8.00        10.00

02.12   Nabożeństwo adwentowe       17.30                     16.00

06.12      2 Niedziela Adwentu            9.00        10.00 8.00        10.00

09.12  Nabożeństwo adwentowe       17.30                     16.00

13.12        3 Niedziela Adwentu             9.00        10.00 8.00        10.00         10.00 

16.12   Nabożeństwo adwentowe       17.30                     16.00

20.12      4 Niedziela Adwentu             9.00        10.00 8.00        10.00

23.12   Nabożeństwo adwentowe       17.30                     16.00

24.12        Wigilia Bożego                       16.00             17.30        16.00 

        Narodzenia

25.12          1 Święto Bożego               5.00         10.00           10.00                        10.00 

         Narodzenia

26.12         2 Święto Bożego        10.00  8.00               10.00

           Narodzenia

29.12      1 Niedziela po Bożym        10.00  8.00           10.00 

         Narodzeniu

31.12         Zakończenie roku        17.30             16.00               17.30        16.00 
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