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Od Redakcji
Drodzy czytelnicy!
To już 100 raz nasz informa-

tor parafialny „Z życia i wiary” 
zagościł w waszych domach. 
Wszystko zaczęło się w 1996 
roku. Pierwszy numer infor-
matora został wydany w czerwcu 1996 roku 
i liczył 20 stron formatu A5. W tym miejscu 
warto jeszcze raz przypomnieć słowa, z jakimi 
redakcja informatora zwróciła się do czytel-
ników: „Oddajemy do waszych rąk pierwszy 
numer informatora parafialnego. Jako jedni  
z ostatnich podejmujemy tę cenną, w doświad-
czeniu wielu zborów inicjatywę. Ta forma ko-
munikacji wewnątrzparafialnej zrodziła się 
nie tylko z chęci podążania śladem licznych 
parafii naszego Kościoła, ale przede wszystkim 
zachęciła nas konieczność przekazania naszej 
Wspólnocie Parafialnej istotnych problemów, 
które przynosi nam życie. Nie wszystkie spra-
wy i wydarzenia w naszej parafii mają moż-
liwość ujawnienia się podczas ogłoszeń na 
nabożeństwie. Dlatego odpowiednią ku temu 
sposobnością jest powołanie informatora pa-
rafialnego, który będzie docierał do naszych 
domów przynosząc nam aktualia i problemy  
z życia naszego zboru. To sugeruje także pierw-
szy człon tytułu informatora: „Z życia...”.

Nie sposób wyobrazić sobie jednak pisma 
Parafii Ewangelickiej, które pozbawione było-
by Słowa Bożego; przemyśleń na jego temat, 
rozważań, refleksji nad tym, czym żyje współ-
czesny człowiek, współczesny ewangelik. Tę 
myśl podsuwa druga część tytułu: „z wiary”.

Tak przedstawia się w krótkim zarysie kon-
cepcja naszych zamierzeń. Mamy nadzieję, że 
z biegiem czasu każda płaszczyzna życia zbo-
rowego znajdzie w tym piśmie dla siebie miej-
sce. W związku z tym, zachęcamy wszystkie 
organizacje, koła działające na terenie parafii 
o włączenie się w współredagowanie tego in-
formatora.

Ufamy, że ta propozycja będzie dobrą oka-
zją do wzajemnego zbliżenia się, umocnienia 
swego przywiązania do Kościoła i żywego za-
interesowania sprawami naszego Zboru”.

Od tego czasu wydawany co kwartał infor-
mator stał się inną formą zwiastowania Sło-
wa Bożego, miejscem podejmowania tematów 
związanych z duchowym życiem człowieka 
wierzącego. Informator stał się również kro-
niką Parafii, opisując jej życie na płaszczyźnie 
różnych grup parafialnych, wydarzeń, spotkań, 
wyjazdów i przyjazdów z różnych stron Euro-
py do naszej Parafii. Zapisane zostały nie tylko 
informacje o wydarzeniach i osobach w nich 
uczestniczących, ale również dzięki bogatej do-
kumentacji fotograficznej zachowany został ob-
raz postaci, których już często nie ma wśród nas.

Bogactwo życia parafialnego sprawiło, że 
już następny numer miał 40 stron, a 8 numer 
miał ich 60. Na święta Bożego Narodzenia  
w 2003 roku po raz pierwszy informator wy-
dany został z okładką kolorową, od numeru 
35 informator jest wydawany w formacie A4, 
a od numeru 97 w pełnym kolorze.

Chcemy wyrazić słowa wdzięczności za 
przychylne i ciepłe przyjmowanie naszego 
informatora w waszych domach i rodzinach. 
Dziękujemy również za konstruktywne słowa 
krytyki i cenne uwagi, które służą ulepszeniu 
naszej gazety.

Pragniemy również wyrazić słowa ogrom-
nych podziękowań dla wszystkich autorów za-
mieszczonych artykułów, za poświęcony czas, 
umiejętności i wysiłek. Bez was nie byłoby tej 
gazety.

Oddając w wasze ręce ten jubileuszowy 
100 numer, czynimy to z ufnością, że spotka 
się on z ciepłym przyjęciem, a artykuły w nim 
zamieszczone posłużą zarówno jako posilenie 
duchowe w wierze, jak też i przedstawienie 
wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim cza-
sie w życiu naszej Parafii, chociaż z powodu sy-
tuacji pandemicznej aktywność życia parafial-
nego została bardzo drastycznie ograniczona.

Na następnych stronach umieszczone zo-
stały okładki wszystkich numerów. Zapew-
ne wielu z was niektóre okładki przywołają 
wspomnienia wydarzeń, jakie miały miejsce 
w tym czasie, kiedy ukazał się jakiś numer in-
formatora.

Redakcja 
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  Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
       Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
           w Jaworzu

   grudzień, styczeń, luty 1996/97 roknr 3

1Informator Parafialny nr 4

  Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
       Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
           w Jaworzu

   marzec, kwiecień, maj 1997 rok nr 4

W krzyżu
cierpienie,
w krzyżu

zbawienie,
w krzyżu
miłości
nauka.

Kto Ciebie
Boże raz

pojąć może,
ten nic

nie pragnie,
ni szuka.

św. Augustyn

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 8                     kwiecień, maj, czerwiec 1998 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 9                     lipiec, sierpień, wrzesień 1998 rok 

      Fot. J. Roik  
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nr 10          październik, listopad, grudzień 1998 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
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nr 11        Boże Narodzenie, styczeń, luty, marzec 1998 rok 
 

Oto Ja jestem z wami  
po wszystkie dni,  
aż do skończenia świata 

Ew. Mat. 28,20 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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nr 12                                 kwiecień, maj, czerwiec 1999 rok 
 

 

 Odpuść im 
 Jak spalona ziemia odpuszcza słońcu w czasie ulewy 
 Jak przebiśniegi ostatnim śniegom 
 Jak matka urwisowi 
 Morze wyniosłym brzegom 
 Ojciec powracającemu synowi 
 
 
 
 
 

 
Dalej ich miłuję 

Ukrzyżowanymi rękami, przebitymi nogami 
Otwartym bokiem, krwią piekącą 

Po końce zdrętwiałych palców 
Pragnę każdym włóknem napiętych lędźwi 
Muzyką rozdętych piersi i niemą modlitwą 

 
 Chcę wszystkich za których piję 
 Kielich krwawego potu 
 Wszystkich, których przygniótł ciężar winy 
 Chcę zgromadzić pod ramionami krzyża. 

Jerzy Czarnota 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 
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Na którym statku wyruszysz na morze, 
byś na jaśniejszy się przeprawił brzeg?  
Wiesz li, że okręt twój rozbić się może,  
że mogą wichry zmylić jego brzeg,  
że może cisza zaskoczyć cię w morzu,  
że zginąć możesz na wodnym bezdrożu,  
na którym statku wyruszyć chcesz w dale,  
by nieuchwytny zgonić szczęścia sen? 

O bracie tej się jeno powierz łodzi,  
która uniknie wszelkich burz i trwóg.  
Bo na bezmiarze wodnym jej przewodzi  
tajniki wszystkich mórz znający Bóg!  
Kto z Nim od brzegu na morze wypłynie,  
ten cel osiągnie i w drodze nie zginie. 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 14                                                 październik, listopad 1999 rok 
 

O Panie Jezu Chryste,  
Tyś jest moją sprawiedliwością, a ja Twoim grzechem. 
Ty wziąłeś na siebie, co jest moje,  
a dałeś mi to, co jest Twoje. 
Ty przyjąłeś na siebie, to czym nie byłeś,  
a dałeś mi to, czym ja nie byłem. 

Marcin Luter 

 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 15                      Boże Narodzenie, styczeń, luty 2000 rok 

Hasło roku 
Pańskiego 

2000 
„Gdy 

będziecie 
mnie szukać 

całym 
swoim 

sercem, 
objawię się 

wam”. 
Jer. 

29,13.14 
 

1Informator Parafialny nr 1

nr 1    Czerwiec rok 1996

  Z życia i wiary
     Informator Parafialny 
      Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
    w Jaworzu

W numerze:

 Rozważanie   - „Szczerość wobec Boga”

 Odezwa    - „W trosce o Dom Boży”

 Aktualia    - Wiadomości Parafialne

 Jubileusz    - 40-lecie Kaplicy w Świętoszówce

 Zapisane na kartach historii  - 40 lat w służbie Kościoła

 Prezentacje   - Polskie Towarzystwo Ewangelickie

 Relacja    - Wycieczka do Karpacza

 Diakonia    - Sprawozdanie z konferencji

I kwitną serca jak majowe drzewa.
A w piersi pełno wiosennego grania...
Wiara jak nektar przez brzeg się przelewa
A miłość szepce modlitwę - wyznanie..
Maria Bartikowska

1Informator Parafialny nr 5

      Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
       Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
           w Jaworzu

   czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 1997 rok nr 5

1Informator Parafialny nr 6

  Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	

    Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
   w Jaworzu

październik, listopad, grudzień 1997 rok nr 5

Szukajcie 
prawdy 
jasnego 

płomienia, 
Szukajcie 

nowych 
nie odkrytych 

dróg: 
Za każdym 

krokiem 
w tajniki 

stworzenia 
Coraz siê 

dusza 
ludzka 

rozprzestrze-
nia 

I większym 
staje siê 

Bóg 

Adam Asnyk

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 16                                            marzec, kwiecień, 2000 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 17                               Wielkanoc, maj, czerwiec 2000 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 18                             lipiec, sierpień, wrzesień 2000 rok 

 

 

Gdy szukasz Boga, 
popatrz na kwiaty,  

popatrz na góry 
i ciemny las. 

Z każdej wędrówki 
wrócisz bogaty 
i nową treścią 

wypełnisz swój czas. 
Bo cały świat jest 

pełen śladów Boga 
i każda rzecz zawiera 

Jego myśl: 
wspaniały szczyt, 
błotnista wiejska 

droga, to Jego znak, 
który zostawił ci. 

 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 19                  październik, listopad, grudzień 2000 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 20  Boże Narodzenie, Styczeń, Luty, Marzec 2001 rok 
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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w  Jaworzu 

nr 21  Wielkanoc, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2001 rok 

Dokument 
Są teolodzy, którzy nie ustają w poszukiwaniach urzędowych 

materiałów dowodzących zmartwychwstania Jezusa.  
Jezus nie ma jednak żadnej szafy z aktami.  

Mówi: Duch da o Mnie świadectwo.  
A kto tego świadectwa nie słyszy i nie rozumie, temu na nic nie 

przydadzą się dokumenty historyczne. Pozostanie sam z 
niepewnym argumentem, że grób był pusty trzeciego dnia. 

Joseph Witting 

 

 
Kościół  w  Jaworzu 
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w  Jaworzu 
nr 22                          lipiec, sierpień, wrzesień 2001 rok 
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           Informator Parafialny 
     Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
         w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

 nr 23            październik, listopad 2001

13.10.1781 - 13
.10.2001

220 lat

Patentu Tolerancyjnego

( czytaj str. 7 
)

Z życia i wiary
           Informator Parafialny 
    Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
         w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

                 Boże Narodzenie 2001
      Styczeń, Luty 2002

nr 24

Zapalając świecę pamiętajmy o tym, że tak jak ona 
przebija mrok, wnosi ciepło i wyzwala jakieś dziwne 
uczucie jedności, tak i chrystus przyszedł do nas, aby 
rozświetlić nasze serca, pojednać z Bogiem i wzajem-

nie między sobą obdarzyć ciepłem miłości, tej naj-
wiekszej wartości jaką stwórca mógł nam dać.

  Z życia i wiary
	 														Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
               w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

   Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec  
2002nr 25

Zostań 
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	 									 	 		Informator	Parafialny	
       Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
           w Jaworzu

   wrzesień, październik, listopad rok 1996nr 2
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50-lecie Kaplicy w Świętoszówce

winieta.indd 2006-06-24, 00:321

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu

  Październik, Listopad, Grudzień 2005
ISSN 1731-7940nr 39

Tyś o Boże, żniwo hojne
z łaski nam darował
i przez rządy swe dostojne 
od szkód je zachował. 
Wzrosła żywność dla człowieka, 
gdyż jest wierna Twa opieka, 
którą nam przyrzekasz.

Śpiewnik 254/1

Wszystko to oczekuje na ciebie, 
abyś im dał pokarm w swym czasie. 
Gdy dajesz im, zbierają; 
gdy otwierasz rękę swoją, 
nasycają się dobrem.

Psalm 104, 27-28

nr 37 ISSN 1731-7940

  Wielkanoc 2005
Kwiecieñ, Maj, Czerwiec 2005

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem; 
stare przeminęło, 
oto wszystko stało się nowe.

II Kor. 5,17

nr 35 ISSN 1731-7940   Październik, Listopad, Grudzień 2004

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu

Żródłem, 
z którego 

Reformacja
czerpie  swe 

wielkie prawdy  
religijne, 

była i jest Biblia

31 październik
487 rocznica Reformacji

nr 34 ISSN 1731-7940
Lipiec, Sierpień, Wrzesień 

2004

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej

w Jaworzu

Dochować 
wierności 

Kościołowi 
Jezusa Chrystusa

Konfirmacja 2004

Równica 2004

nr 33 ISSN 1731-7940
   Wielkanoc 2004

Kwiecieñ, Maj, Czerwiec 2004

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej

w Jaworzu

Byłem 
umarły,
lecz oto 

żyję
na wieki 
wieków
i mam 
klucze
śmierci 
i piekła

Obj. 1,18

nr 32
ISSN 1731-7940

   Boże Narodzenie 2003
Styczeń, Luty, Marzec 2004

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej

w Jaworzu
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Kościół w Jaworzu

   październik, listopad, grudzień 2003nr 31

Oczy wszystkich w Tobie 
nadzieję mają, 

a ty im dajesz pokarm ich 
we właściwym czasie.

Psalm 145,15

Kościół w Jaworzu

   Lipiec, Sierpień, Wrzesień 2003nr 30

Urodziny Kościoła

Ześlij światło 
i prawdę swoją, 

Niech mnie wprowadzą
 na górę twą świętą

I do przybytków twoich
Psalm 43,3

   Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
                w Jaworzu

   Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
                w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

   Wielkanoc
Kwiecień, Maj, Czerwiec 2003nr 29

Byłem umarły, 
lecz oto żyję 

na wieki 
wieków

 i mam klucze 
śmierci i piekła

Objawienie 1,18

   Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
       w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

   Boże Narodzenie  2002
Styczeń, Luty, Marzec 2003nr 28

„Bóg patrzy na serce”
Hasło Roku

Pańskiego 2003

   Z życia i wiary
	 									 	 		Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
               w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

 Październik, Listopad, Grudzień  2002nr 27

Będziem czekać 
więc nad brzegiem

i nadzieje ciche snuć, 
aż do brzegów, 
do niebieskich 

już dobije nasza 
łódź!

śpiewnik pogrzebowy 4,5

        Z życia i wiary
	 									 					Informator	Parafialny	
         Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
                w Jaworzu

Kościół w Jaworzu

   Lipiec, Sierpień, Wrzesień  2002nr 26

 

1782 - 2002
220 lat Kościoła 

w Jaworzu

Z życia i wiary
Informator Parafialny 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu

nr 41 Wielkanoc 2006
Kwiecień, Maj, Czerwiec 2006ISSN 1731-7940

Zmartwychwatały Chrystus
Peter Paul Rubens
1616 Pitti Galeria Palentina

Byłem umarły, lecz oto 
żyję na wieki wieków i 
mam klucze śmierci  
i piekła.

Obj. 1,18

Z życia i wia ry
Informator Pa ra fial ny 

Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej
w Jaworzu

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 
2006nr 43 ISSN 1731-7940

Nawiedzasz 
ziemię, 

zraszasz ją 
i wzbogacasz 

obficie.
Psalm 65,10

Cantate w Lasowicach

Młodzież w Toruniu

PTEw na Słowacji

Z życia i wia ry
Informator Pa ra fial ny 

Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej
w Jaworzu

BOŻE NARODZENIE
 STYCZEŃ, LUTY, MARZEC

2007
nr 44

ISSN 1731-7940

Hasło 
roku Pańskiego 

2007
Bóg mówi:

Oto Ja czynię 
rzecz nową: 

już się rozwija, 
czy tego 

nie spostrzegacie
Iz 43,19

Z życia i wia ry
Informator Pa ra fial ny 

Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej
w Jaworzu

WIELKANOC 2007
KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2007nr 45 ISSN 1731-7940

I zbliżyli się do miasteczka, 
do którego zdążali, 

a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
I przymusili go, by został, mówiąc: 

Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny 
Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej

w Jaworzu

LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2007nr 46 ISSN 1731-7940

Równica 2007

Złota Konfirmacja
1957 -2007 Konfirmacja

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny 
Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej

w Jaworzu

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 
2007nr 47 ISSN 1731-7940

Zbawienia 
Twego 

oczekuję, 
Panie

1 Mojżeszowa 49,18

Umieć się 
odnieść 
do śmierci 
jest szkołą 
wiary.

Marcin Luter

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny 
Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej

w Jaworzu

BOŻE NARODZENIE 2007
STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2008nr 48 ISSN 1731-7940

Hasło 
Roku Pańskiego 

2008

Jezus Chrystus 
mówi:

Ja żyję i wy żyć 
będziecie.

Ew. Jana 14,17

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny 
Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej

w Jaworzu

WIELKANOC 2008
KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2008nr 49 ISSN 1731-7940

Od wschodu słońca 
aż do jego zachodu 

wielkie jest moje imię 
wśród narodów 

- mówi Pan
Ml 1,11

Z życia i wia ry
Informator Pa ra fial ny 

Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej
w Jaworzu

LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 
2008nr 50 ISSN 1731-7940

 Kto wątpi, podobny 
jest do fali morskiej, 
przez wiatr tu i tam 

miotanej.
Jak. 1,6



5

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 100www.parafiajaworze.pl

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny 
Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej

w Jaworzu

Październik, Listopad, Grudzień 
2008nr 51 ISSN 1731-7940

Jezus mówi:
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie 

do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, 
jak powiada Pismo, z wnętrza jego 

popłyną rzeki wody żywej.
Ew. Jana 7,37-38

nr 52 ISSN 1731-7940
Boże Narodzenie 2008

Styczeń, Luty,Marzec 2009

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Hasło roku 2009
Co niemożliwe 

jest u ludzi, 
możliwe jest 

u Boga.
Ew. Łuk. 18,27

nr 53 ISSN 1731-7940
Kwiecień, Maj, Czerwiec 2009

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił 
wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być 
wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, 
a dnia trzeciego powstać.    Ew. Łuk. 24,6-7

nr 54 ISSN 1731-7940
Lipiec, Sierpień, Wrzesień 2009

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

O, jak miłe 
są przybytki 

twoje, 
Panie Zastępów! 

Dusza moja 
wzdycha 

i omdlewa z 
tęsknoty do 

przedsionków 
Pańskich. 

Psalm 84,2-3

nr 55 ISSN 1731-7940

Październik, Listopad, Grudzień 
2009

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 
mój jest win ogrodnikiem. Każdą latorośl, która we 
mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, którą wydaje 
owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc.

Ew. Jana 15,1-2

Z życia 
i wia ry

nr 56
Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Boże Narodzenie 2009
Styczeń, Luty, Marzec 2010ISSN 1731-7940

Hasło roku 2010
Niechaj się nie trwoży serce wasze; 
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie 

Ew. Jana 14,1

Z życia 
i wia ry

nr 57
Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Wielkanoc 
Kwiecień, Maj, Czerwiec 2010ISSN 1731-7940

Wpuść, o słońce 
wielkanocne, 

swe promienie 
w serce wpuść! 
Rozbudź życie 
w nim owocne, 

by się z Tobą 
mogło zróść! 
Brzemię win 

do grobu rzuć, 
radość nową 

we mnie wzbudź, 
bym się cieszył 
z Wielkanocy, 

odrodzony 
z Bożej mocy!
Śpiewnik ewangelicki 202

Z życia 
i wia ry

nr 58 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

Lipiec, Sierpień, Wrzesień 2010
ISSN 1731-7940

50 lat historii
50 lat wspomnień

Jubileusz 50-lecia 
Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego 

„Betania”

Z życia 
i wia ry

nr 59 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Październik, Listopad, Grudzień 

2010

Nowe oblicze kościoła

Hasło miesiąca października:
   Oto sprawiłem, 
   że przed tobą otwarte drzwi, 
   których nikt nie może zamknąć.

Obj.3,8b

foto: R. Stanclik

Z życia 
i wia ry

nr 60 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Boże Narodzenie 2010

Styczeń, Luty, Marzec 2011

Hasło roku 2011
Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj. 

Rz 12,21

Z życia 
i wia ry

nr 61 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Wielkanoc 2011

Kwiecień, Maj, Czerwiec 2011

Bóg nadziei 
niechaj was napełni 
wszelką radością 
i pokojem w wierze, 
abyście obfitowali w nadzieję 
przez moc Ducha Świętego.

                       Rzym. 15,13

Z życia 
i wia ry

nr 62 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
lipiec, sierpień, wrzesień 2011

W jego ręku 
są głębokości ziemi 
i jego są szczyty gór. 
Jego jest morze 
i On je uczynił, 
i suchy ląd 
ręce jego ukształtowały.

Psalm 95,4-5

Z życia 
i wia ry

nr 63 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
październik, listopad, grudzień 

2011

Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, 
łaski i chwały udziela Pan, 
nie odmawia tego, co dobre, 
tym, którzy żyją w niewinności.

                                    Psalm 84,12

Z życia 
i wia ry

nr 64 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Boże Narodzenie 2011

styczeń, luty, marzec 2012

Hasło roku 2012 
Jezus rzekł: 
Pełnia mej mocy 
okazuje się w słabości 

2 Kor 12,9

Z życia 
i wia ry

nr 65 Informator Pa ra fial ny     Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej        w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Wielkanoc 2012

kwiecień, maj, czerwiec 2012

Błogosławiony 
niech będzie Bóg 
i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, 
który według wielkiego 
miłosierdzia swego 
odrodził nas 
ku nadziei żywej 
przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa.

1 Piotra 1,3

Z życia 
i wia ry

nr 66 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940 lipiec, sierpień, wrzesień 2012

A oto Jam 
jest z tobą 

i będę 
cię strzegł 
wszędzie, 

dokądkolwiek 
pójdziesz, 

i przywiodę cię 
z powrotem do 

tej ziemi, 
bo nie 

opuszczę cię, 
dopóki nie 

uczynię tego, 
co ci 

przyrzekłem.
1 Mojż. 28,15

Wakacje
czas urlopów
podróży
odkrywania piękna świata

Z życia 
i wia ry

nr 67 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940
październik, listopad, grudzień 

2012

Prawdziwym 
skarbem 
Kościoła 

jest najświętsza 
Ewangelia 

chwały i łaski 
Bożej.

Teza 62

31 października 
Święto Reformacji

Z życia 
i wia ry

nr 68 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940
Boże Narodzenie 2012

 styczeń, luty, marzec 2013

Hasło 
roku 2013

 
Nie mamy tu 

miasta trwałego, 
ale tego przyszłego 

szukamy. 

Hbr 13,14

Z życia 
i wia ry

nr 69 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2013
 kwiecień, maj, czerwiec 2013

Syn człowieczy nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz aby służył i oddał 

życie swoje na okup za wielu.
Ew. Mat. 20,28

naklad 400 egz.

Caravaggio „Złożenie do grobu” Muzea Watykańskie

Z życia 
i wia ry

nr 70 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940  lipiec, sierpień, wrzesień 2013

Jezus zawołał donośnym głosem: 
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - 
niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: 
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Ew. Jana 7,37-38

naklad 400 egz.

Z życia 
i wia ry

nr 71 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2013

Jezus Chrystus jest Głową ciała, Kościoła; 
On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, 
aby we wszystkim był pierwszy, 
ponieważ upodobał sobie Bóg, 
żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości.

Kolosan 1,18-19

naklad 400 egz.

Z życia 
i wia ry

nr 72 Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2013
styczeń, luty, marzec 2014

Hasło 
roku 2014

Moim szczęściem 
być blisko Boga

Psalm 73,28

naklad 400 egz.

Z życia 
i wia ry

nr 73
Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2014
kwiecień, maj, czerwiec 2014

Jezus mówi:  
Nie lękaj się, 

Jam jest pierwszy 
i ostatni, i żyjący. 

Byłem umarły, 
lecz oto żyję 

na wieki wieków 
i mam klucze 

śmierci i piekła
Obj. 1,17-18

naklad 400 egz.

Paolo Veronese, 
Zmartwychwstanie Chrystusa, 1570 rok, 
Muzeum Malarstwa, Drezno

Z życia 
i wia ry

nr 74
Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

lipiec, sierpień, wrzesień 2014

Panie, wskaż mi drogi swoje,
Ścieżek swoich naucz mnie!
Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!

Psalm 25,4-5

nakład 400 egz.

CZAS WAK ACJI
Wypoczynek, wczasy, podróże.

Nie zapomnij w tym czasie o Bogu.
On nigdy nie zapomina o tobie.

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2014nakład 400 egz.

nr 75

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

I Koryntian 3,11

Przybicie przez 
ks. Marcina Lutra  

95 tez 
przeciw odpustom 

do drzwi 
kościoła zamkowego 

w Wittenberdze 

31 października 
Pamiątka Reformacji 



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 1006

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2014
styczeń, luty, marzec 2015nakład 400 egz.

nr 76

Hasło 
roku 2015
„Przyjmujcie jedni drugich, 
jak i Chrystus przyjął nas, 
ku chwale Boga”.

Rz 15,7

Z życia 
i wia ry

Informator Pa ra fial ny  Parafii Ewangelicko-Au gs bur skiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2015 
kwiecień, maj, czerwiec 2015nakład 500 egz.

nr 77

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który według wielkiego miłosierdzia swego 
odrodził nas ku nadziei żywej 
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,”.

1 Piotra 1,3

Hans Memling
Tryptyk Zmartwychwstanie, 1490 rok

Muzeum w Luwrze, Paryż 

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

 lipiec, sierpień, wrzesień 2015
nakład 400 egz.

nr 78
Pamiątka Poświęcenia 

i Założenia Kościoła 
to

urodziny lokalnego kościoła

Pamiętajmy o tych urodzinach

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 2015
nakład 400 egz.

nr 79

Oczy wszystkich w Tobie 
nadzieję mają, 
a Ty im dajesz pokarm ich 
we właściwym czasie.

Psalm 145,15

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2015
styczeń, luty, marzec 2016nakład 400 egz.

nr 80

Hasło roku 2016
Tak mówi Pan:

Jak matka 
pociesza syna,

tak Ja będę 
was pocieszał.

Iz 66,13

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2016
kwiecień, maj, czerwiec 2016nakład 400 egz.

nr 81

Oto dzień, 
który  Pan uczynił, 
weselmy się 
i radujmy się w nim. 
Alleluja!

Psalm 118,24

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

lipiec, sierpień, wrzesień 2016
nakład 400 egz.

nr 82

   60 lat 
kaplicy 

w  Świętoszówce

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2016nakład 400 egz.

nr 83

  31 października
Święto 

Reformacji

Prawdziwym 
skarbem Kościoła 
jest najświętsza 
Ewangelia chwały 
i łaski Bożej.

Teza 62

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2016
styczeń, luty, marzec 2017nakład 400 egz.

nr 84

Hasło roku 2017
Bóg rzekł: 
Dam wam serca nowe, 
i ducha nowego 
dam do waszego wnętrza.

Ezechiel 36,26

1517 –2017
500 lat 

Reformacji

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2017
kwiecień, maj, czerwiec 2017nakład 400 egz.

nr 85

Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,16

1517 –2017
500 lat 

Reformacji

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

lipiec, sierpień, wrzesień 2017
nakład 400 egz.

nr 86

Ewangelickie 
Dni Kościoła

Równica Cieszyn

Bielsko-Biała

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2017nakład 400 egz.

nr 87

Ecclesia semper reformanda 
Kościół, który się ciągle reformuje

foto: Andreas Bechert

Ołtarz w Kościele Zamkowym 
w Wittenberdze

31.10.2017
500 lat Reformacji

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2017
styczeń, luty, marzec 2018nakład 400 egz.

nr 88

Hasło roku 2018
Bóg mówi: 
Ja pragnącemu dam darmo 
ze źródła wody żywota.

Obj 21,6

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2018
kwiecień, maj, czerwiec 2018nakład 400 egz.

nr 89

Byłem umarły, 
lecz oto żyję 
na wieki wieków 
i mam klucze  
śmierci i piekła. 

Obj 1,18

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

lipiec, sierpień, wrzesień 2018
nakład 400 egz.

nr 90

Lato
Czas urlopów i wypoczynku.
Czas żniw i wytężonej pracy.
I jednym, i drugim 
niech Bóg pobłogosławi ten czas.

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2018nakład 400 egz.

nr 91

Reformacja 
kieruje wzrok 
na krzyż 
Chrystusa,
bo w krzyżu 
Chrystusa
nasze zbawienie.

 31 października 
 Święto Reformacji

foto: Ryszard Stanclik

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2018 
styczeń, luty, marzec 2019nakład 400 egz.

nr 92

Hasło roku 2019
„Szukaj pokoju i dąż do niego”. 

Psalm 34,15

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Wielkanoc 2019 
kwiecień, maj, czerwiec 2019nakład 400 egz.

nr 93

Błogosławiony 
niech będzie Bóg
i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa,
który według wielkiego 
miłosierdzia swego
odrodził nas 
ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa.

1 Piotra 1,3

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

lipiec, sierpień, wrzesień 2019
nakład 400 egz.

nr 94

Chwal duszo 
moja Pana!

Chwalić będę Pana, 
pókim żyw,

Śpiewać będę 
Bogu memu,

dopóki żyć będę.
Psalm 146,1-2

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

październik, listopad, grudzień 
2019nakład 400 egz.

nr 95

Nie ma takiej wiary,
która przychodzi z zewnątrz
gotowa do przyjęcia.
Każdy musi sobie
swoją wiarę wywalczyć
i wypielęgnować w sercu.

H. Pontoppian

Z życia
i wiary

Informator Parafialny  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Jaworzu

ISSN 1731-7940

Boże Narodzenie 2019
styczeń, luty, marzec 2020nakład 400 egz.

nr 96

Hasło roku 2020
Wierzę, pomóż 
niedowiarstwu memu

Ewangelia Marka 9,24
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Wielkanoc 2020
kwiecień, maj, czerwiec 2020nakład 400 egz.

nr 97

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził 

nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
1 Piotra 1,3

Z życia
i wiary
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lipiec, sierpień, wrzesień 2020
nakład 300 egz.

nr 98

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

Księga Joba 23,11

CZAS 
WAKACJI
Wypoczynek, 
wczasy, podróże.
Nie zapomnij 
w tym czasie o Bogu.
On nigdy 
nie zapomina o tobie.

Z życia
i wiary
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październik, listopad, grudzień 2020
nakład 300 egz.

nr 99
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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Spotkanie ze Słowem Bożym

Boże Narodzenie w 2020 roku będzie inne 
niż zwykle. Tak, jak niezwykły jest cały rok 
2020. To rozważanie piszę w połowie grudnia. 
Na tę chwilę wiemy, że święta będziemy prze-
żywali w gronie domowników. Do naszego 
domowego przeżywania świąt może dołączyć 
5 osób. Ograniczenia w kościele. Obowiązko-
wa maseczka zakrywającą usta i nos. To jest 
to, co będzie nas czekało w nadchodzące świę-
ta. Mam nadzieję, że choć w ograniczonym 
gronie, spotkamy się razem w kościele, na na-
bożeństwie, by razem cieszyć się i radować  
z przyjścia na świat Bożego Syna Jezusa Chry-
stusa. Święta Bożego Narodzenia będziemy 
zewnętrznie przeżywali inaczej, ale przecież  
w tych świętach nie tylko chodzi o nasze tra-
dycje i zwyczaje. Są one dla nas ważne, mam 
nadzieję, że do tych zwyczajów i tradycji świą-
tecznych znowu wrócimy. Jednak najważniej-
sze w te święta jest poselstwo, bez którego nie 
byłoby tych świąt, poselstwo o narodzeniu 
Jezusa Chrystusa i radość, która z tego naro-
dzenia dochodzi do naszych serc, która powin-
na być sensem i sednem naszego świętowa-
nia. Moje rozważanie zatytułowałem „Radość 
Bożego Narodzenia”. Mimo najrozmaitszych 
ograniczeń, z jakimi w tym roku mamy do 

Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja 
przyjdę i zamieszkam pośród ciebie ‒ mówi Pan. W owym 
dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim lu-
dem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów 
posłał mnie do ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadłość dzie-
dziczną, jako swój dział w ziemi świętej, i znowu obierze Je-
ruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż 
Pan już rusza ze swojego miejsca świętego.

Zachariasz 2,14-17

Radość Bożego Narodzenia
czynienia, radość z Bożego Narodzenia, radość  
z narodzonego dla nas Jezusa Chrystusa po-
zostaje. Ona jest najważniejsza. Do tej rado-
ści wzywa nas też prorok Zachariasz w słowie, 
które prowadzi nas w tym rozważaniu.

W tym czasie świątecznym, jaki jest przed 
nami, staramy się zgłębić tajemnicę Tego, któ-
ry przyszedł do nas w żłóbku i stajence. Ocza-
mi naszej wiary patrzymy do betlejemskiej 
szopy, patrzymy w żłóbek i położone w nim 
ubogie Dzieciątko. W ten świąteczny czas dane 
nam jest znowu, by w duchu zatrzymać się  
w miejscu, w którym stał się cud, w którym 
Słowo stało się ciałem.

Te wszystkie wydarzenia są nam dobrze 
znane. W historii narodzenia Jezusa chyba nic 
nas już nie zaskoczy, ale jednak tej wieści cią-
gle potrzebujemy, jest przez nas oczekiwana, 
jest ona zawsze dla nas taka, jakbyśmy słyszeli 
ją po raz pierwszy. Ktoś zapyta: Dlaczego tak 
się dzieje?

Jest tak dlatego, ponieważ tajemnica nocy 
betlejemskiej trwa bez przerwy. Napełnia ona 
dzieje świata i zatrzymuje się na progu każde-
go ludzkiego serca. To jest coś naprawdę nie-
zwykłego. Chociaż świat tego Dzieciątka nie 
poznaje – Ono jednak jest! 
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Chociaż swoi Go nie przyjmują – Ono jed-
nak przychodzi. 

Chociaż miejsca nie było w gospodzie – to 
jednak się rodzi.

 Bóg przychodzi do każdego człowieka, da-
jąc nam wszystkim w darze samego Siebie. Tak 
jest i teraz, w ten czas świąteczny roku 2020, 
dlatego trzeba otworzyć drzwi do swojego 
serca, do swojego życia i trzeba nam w du-
chu wejść do betlejemskiej stajenki i odnaleźć  
w niej własne miejsce, aby nie zmarnować 
spotkania z Bożą Dzieciną.

To spotkanie z narodzonym dla nas Zbawi-
cielem świata ma w nasze serca wnieść radość, 
radość z tego, że Dzieciątko przychodzi na ten 
świat i dla nas. Do tej radości wzywa nas i to 
słowo, które zacytowałem na wstępie z księgi 
proroka Zachariasza.

Słowa proroka pochodzą z odległej od nas 
przeszłości. Można powiedzieć, że był to czas 
trudny. Izraelici wrócili do swojej ojczyzny po 
babilońskiej niewoli. To, że wrócili do siebie, 
było dla nich radością, ale każdy dzień przy-
nosił ze sobą problemy, którym musieli stawić 
czoła. Nieobsiane pola, zburzone domy, świą-
tynia w gruzach to były troski każdej izraelskiej 
rodziny. Oto jednak prorok przynosi im nie-
zwykłe poselstwo. Mówił do tych stroskanych 
ludzi: Pan już rusza ze swojego miejsca świę-
tego, idzie do was, by zmienić wasze życie, by 
wnieść w wasze życie radość, radość z tego, że 
do Niego należycie, że jesteście Jego własno-
ścią. Wykrzykuj z radości i wesel się, córko sy-

jońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród 
ciebie. Niezwykłe słowa, niezwykła obietnica. 
Bóg zamieszka ze swoim ludem, będzie dzielił 
z nim wszystko, co im życie przyniesie. 

Te słowa nie wypełniły się od razu. Trzeba 
było czekać, ale Bóg o swojej obietnicy nie za-
pomniał. W przyjściu na świat Jezusa Chrystu-
sa ta obietnica się wypełniła. Bóg zamieszkał 
między nami. Słowo ciałem się stało. 

Prorok Zachariasz przepowiadał, że do Boga 
przyjdzie wiele narodów. Dzisiaj ponad dwa 
miliardy ludzi świętuje Boże Narodzenie. To 
Dzieciątko przychodząc na świat, burzy wszel-
kie granice, bariery stworzone przez człowieka. 
Ono przychodzi dla wszystkich i dla każdego  
z osobna. W Betlejem w narodzeniu Chrystusa 
Bóg uśmiecha się do człowieka i otwiera nie-
bo. Jezus narodził się wśród nas. Boża miłość 
pokonała chłód ubogiej stajenki. Betlejemska 
stajenka pozostaje po dziś dzień znakiem – że 
Bóg nigdy nie zapomniał o człowieku, że jest 
razem z nami, choć czasem tak jest, że troski 
i kłopoty dnia powszedniego pochłaniają nas 
bez reszty, tak, że nie dostrzegamy, iż Jezus 
przychodzi do nas.

To Dzieciątko, nasz Pan i Zbawca przychodzi 
do nas. Nie szuka splendoru. Nie przychodzi 
jako wielki Pan, ale narodził się z kobiety i jest 
zwykłym, płaczącym dzieckiem. Nie w pała-
cu, w którejś ze stolic ówczesnego świata, ale 
w małym miasteczku Betlejem. Jako dziecko 
ubogich, podróżujących rodziców, dla których 
nie znalazło się miejsce w gospodzie. Dlatego 
Jego pierwszym mieszkaniem była stajenka,  
a zamiast kołyski miał zwyczajny żłób. Jed-
nak  w dzień Jego narodzin zaczęły się spełniać 
Boże obietnice o zbawieniu człowieka. Tego 
dnia narodził się Potomek Niewiasty, który 
w niedalekiej przyszłości miał zetrzeć głowę 
węża. Ludzkości pogrążonej w mroku i cieniu 
śmierci, chorób i innych nieszczęść zajaśniało 
Niezwyciężone Słońce, Jezus, który pokonał 
śmierć i otworzył nam bramy wiecznego zba-
wienia. 

Nasza radość z Bożego Narodzenia wyni-
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ka też z tego, że w tych narodzinach widzimy, 
kim naprawdę jest Bóg. On, wielki, potężny, 
mogący jednym swoim słowem zmieść cały 
Wszechświat. To wszystko prawda, ale to Be-
tlejemskie Dzieciątko przekonuje nas, że Bóg 
jest przepełniony wielką miłością do nas sła-
bych i grzesznych, że w tej miłości jest jedna-
kowy dla wszystkich. On nie gardzi naszymi 
zwykłymi sprawami. Radością, smutkiem, 
pracą, zabawą, zamyśleniem i płaczem. Jego 
słowa o miłości nie są czczą gadaniną. Dlatego 
też i my mamy cieszyć się i radować z tego, co 
Bóg w Synu Swoim nam daje, że zbawienie, 
które przynosi na ten świat to Betlejemskie 
Dzieciątko, jest udziałem wszystkich ludzi.

Chciałoby się, by radość z Bożego Narodze-
nia nie trwała tylko dwa świąteczne dni, ale 
by była ona w nas każdego dnia naszego ży-
cia. Jak to sprawić?

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kie-
dyś: „Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swo-
jego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze 
wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć 

milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kie-
dy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna ob-
ręcz uciskają ludzi w ich samotności, zawsze 
kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, 
zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bar-
dzo znikome są twoje możliwości i jak wielka 
jest twoja słabość, zawsze ilekroć pozwolisz, 
by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze 
wtedy jest Boże Narodzenie”.

Boże Narodzenie przypomina nam, że nie 
prezenty, bogactwo dają człowiekowi szczęście 
i radość. Źródłem szczęścia i radości jest miłość. 
Tę miłość otrzymujemy od Boga, a dowodem 
na to jest betlejemska stajenka, w której rodzi 
się dla nas Boży Syn. Dlatego wykrzykujmy  
z radości i weselmy się, ponieważ Bóg za-
mieszkał między nami. Niech tej radości nie 
zabraknie w naszym świątecz-
nym przeżywaniu, żyjmy tą ra-
dością każdego dnia. Tego ży-
czę Wam na te święta. Amen.

ks. Władysław Wantulok

Żebyś dzięki Niemu 
przetrzymał burze
 i tak osiągnął wysokości; 
żeby w radości i cierpieniu 
uśmiech pełen życzliwości 
wcielonego Syna Bożego
był z Tobą; 
żebyś był z NIM tak gorąco związany 
jak On stęskniony Ciebie

Na czas Świąt Narodzenia Pańskiego 
i Nowego Roku 2021
wiele pokoju Bożego

Życzą księża  i Rada Parafialna
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W trosce o Dom Boży
Rok 2020 dobiega końca. Rok jakże odmienny 

od poprzednich, jakże zaskakujący wydarzeniami, 
które niosła i niesie dalej przez cały świat pande-
mia. Ta szczególna sytuacja ma swój wpływ na 
całe życie naszej parafii, na przeżywaniu wiary 
nas wszystkich. Dla rady parafialnej oznaczało 
to ograniczone kontakty, brak spotkań na żywo 
- co nie dawało możliwości swobodnego wy-
powiadania się i rzeczowej dyskusji o różnych 
problemach. W czwartym kwartale nasi członko-
wie spotykali się wielokrotnie w małych grup-
kach na roboczo, wykonując prace porządkowe 
w pomieszczeniach budynków gospodarczych w 
Jaworzu. I choć z zewnątrz tego nie widać,to jed-
nak wykonano kawał wielkiej roboty. I tu bar-
dzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy do tej 
akcji się włączyli.

Z tych widocznych prac w parafii: położono 
kostkę brukową koło budynku gospodarczego  
w Jaworzu oraz na kolejnym odcinku drogi cmen-
tarnej w Jaworzu. Ruszyły także prace związane  
z realizacją programu termowomodernizacji 
obiektów parafialnych. Ten długi okres oczeki-
wania na rozpoczęcie tych prac związany był  
z koniecznością dokonania wielu uzgodnień, które 
wynikały ze zmieniających się stale w tym temacie 
przepisów. Z ramienia parafii tę sprawę pilotują ks. 
Władysław Wantulok i pan Edward Kenig z Jasie-
nicy. I tu wielkie słowa uznania dla nich, za poko-
nanie tego całego toru biurokratycznych przeszkód. 
Obecnie trwają prace związane z ociepleniem stry-
chów oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Przed nami czas świąteczny. Chciejmy przeżyć 
go z radością, niosąc cześć i uwielbienie temu 
najwyższemu, że darował nam Swego Syna, któ-
rym jest Chrystus Pan. Mamy tyle pięknych ko-
lęd – śpiewajmy w naszych domach i rodzinach 
bez żadnych ograniczeń. Śpiew dobyty z serca  
i duszy jest także naszą modlitwą.
Pieśniarz powiada:
 „O Panie, Tobie chcę zaśpiewać,
  Bo gdzież jest inny równy Tobie Bóg?
  Pieśniami pragnę Ciebie wzywać,
  Dopomóż sam, wdzięczności spłacić dług,
  Daj, bym w Imieniu Syna, Ciebie czcił,
  I przezeń zawsze Ci przyjemnym był.”

I życzę wszystkim, abyśmy w ten czas, jak ten 
pieśniarz, zanosili Temu nowo narodzonemu w 
naszych sercach dzieciątku Jezus chociaż małą 
nutkę uwielbienia. Uwielbienia, które każdego 
dnia wplatać się będzie w nasze ścieżki i drogi 
życia, w nasze domy i rodziny, w naszą szarość 
dnia codziennego, w nasze smutki radości, w na-
szą nadzieję na zawsze lepsze jutro. Życzę Wam, 
aby zawsze w obfitości otwierała się przed Wami 
ręka naszego Pana, dając Wam zdrowie, siły, po-
godę serca i ducha, pokój, radość i błogosławień-
stwo. Życzeniem, którym chcę zakończyć, niech 
będą strofy wiersza Ruth Maksym pt. „Nowy 
Rok”
Dziś u wrót Nowego Roku,
pełen trwóg, pytam tak:
czy pójdziesz u mego boku
Panie, poprzez życia szlak?
         Czy ja mogę, jak ojcowie,
         nadal śmiało ufać Ci?
         Czy mnie dalej poprowadzisz,
         w przyszłość tę, nieznaną mi?
Czy tak, jak dziś ludzkość sądzi,
los mój dziełem martwych spraw,
a ten tylko nie pobłądzi
kto wciąż strzeże starych spraw?
       W głębi duszy jednak czuję
       w odpowiedzi cichy głos:
       Ten, co wszechświat utrzymuje,
       pewnie twój powiedzie los.
On, co wróbli zna mieszkanie,
obraz drogi licznych gwiazd,
mocnym wesprze cię ramieniem,
zrówna twój ciernisty szlak.
       I wzmocniony tą nadzieją,
       o nic już nie pytam się,
       lecz o jedno tylko proszę,
       Panie, nie opuszczaj mnie!
Prowadź wiernie Twą ścieżyną,
podaj Twoją zbawczą dłoń,
a gdy życia dni przeminą,
przyjmij w swój ojcowski dom!

Kurator parafii
Ryszard  Milli
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Zamyślić się na chwilę

„I była Anna, prorokini, córka Fanuela,  
z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła  
w latach, (...) i nie opuszczała świątyni, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga  
i mówiła o Nim  [Jezusie  ] wszystkim, którzy 
oczekiwali odkupienia Jerozolimy”. 

(Łk 2,36-38).

Oczekiwali odkupienia Jerozolimy.  Czymże 
jest Adwent jak nie OCZEKIWANIEM? JAKI 
JEST Adwent 2020roku?

To inny Adwent. Inny Adwent – to rów-
nież hasło zakładki promującej przemyślenie 
na nowo swojego sposobu świętowania, pro-
mującej zmianę przyzwyczajeń, które wciąż  
w nas tkwią, mimo paraliżującej życie epide-
mii.  Inny Adwent potrzebuje innego człowie-
ka. Nowego człowieka. Wiersz nieznanego au-
tora, o nieznanym tytule, który można jednak 
nazwać, to „Współczesny Adwent”: 

Nie patrzymy już w Niebo, nie spoglądamy 
w gwiazdy, nie oczekujemy żadnego Mesjasza, 
uwierzyliśmy we własne możliwości, ubóstwi-
liśmy rozum i postęp, bardzo realnie wędruje-
my po ziemi, nie tęsknimy za żadnym utra-
conym rajem, żyjemy chwilą obecną. Tylko 
coraz bardziej nie umiemy udźwignąć ciężaru 
pustych godzin, ani zrozumieć cykliczności dni 
i nocy, chociaż kiedyś słyszeliśmy, że paste-
rze wracający z Betlejem nieśli tobołki pełne 
szczęścia, ale my nie potrafimy już uwierzyć, 
że to, co najbardziej proste, może być możliwe, 
dlatego goniąc za niczym – marnujemy wiecz-
ność, pytamy o sens życia, szukamy recepty 
na szczęście, o którym słyszeliśmy w bajkach 
czytanych w dzieciństwie, próbujemy pogu-
bić łzy zagnieżdżone w oczach, z maniackim 

uporem hodujemy płytkie marzenia . Wśród 
milionów przydrożnych lamp i neonów cią-
gle plonie betlejemska Gwiazda, wielu ludzi 
ciągle przychodzi z daleka, a inni biegną coraz 
prędzej zamiast CZEKAĆ...

Cytowany tekst biblijny mówi o Annie, 
nowotestamentowej prorokini, córce Fa-
nuela. Jaki jej obraz można wydobyć tylko  
z kilku wierszy zapisanych u Ewangelisty Łu-
kasza i jaki ma to związek ze współczesnym 
Adwentem? Stara kobieta, służąca Bogu w po-
stach i modlitwach dniem i nocą, rozpoznaje 
w małym dziecku Jezusa Chrystusa. Wielbi  
z wdzięcznością Boga i wszystkim, którzy ocze-
kiwali odkupienia Jerozolimy, mówi o tym, co 
zapowiadał już prorok Izajasz: „Wykrzykujcie, 
śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzale-
mu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje 
Jeruzalem!” (Iz 52,9). Cud przyjścia na świat 
Syna Bożego, Jego pojawienie się w ramionach 
Matki w jerozolimskiej świątyni – jest rozpo-
znawalny tylko przez nielicznych. Do wąskiego 

O współczesnym  
Adwencie
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grona wrażliwych na znaki czasu należy sędzi-
wa kobieta. Anna miała dar widzenia i proro-
kowała. Słuchanie i widzenie Anny obejmuje 
metafizyczną sferę. Źródłem tego jest relacja  
z Bogiem, nieustanne  posty i modlitwy sędzi-
wej kobiety. Wystarczy oprzeć wzrok o holen-
derski obraz przedstawiający prorokinię Annę. 
Autorem genialnego dzieła jest Rembrandt, 
który wydobywa Annę ze świątynnego pejza-
żu, ubiera w sobie współczesne, XVII-wieczne 
szaty, operuje światłem i głębokim cieniem  
tak, by skupić uwagę widza na Biblii, źródle, 
w którym zaczytana jest sędziwa niewiasta. 
W całości: mroczny obraz  i rozpostarta Księ-
ga Ksiąg w świetle padającym z góry, dzięki 
któremu lektura Pisma w mroku jest w ogóle 
możliwa! To jest odpowiedź na pytanie o ta-

jemnicę prorokowania, odpowiedź na pytanie 
o inność Adwentu, o umiejętność oczekiwania. 
Kluczem do „inności” jest porzucenie hałasu  
i wszystkich zewnętrznych zabiegów oko-
łoświątecznych, które tak naprawdę tylko od-
dalają nas od istoty Bożego Narodzenia. O ile 
możliwe – to dystans do wszechobecnego lęku 
o przyszłość. Kluczem jest wyciszenie, pokuta, 
zagłębienie się w Słowie, w modlitwie...To nie 
jest tylko przywilej prorokini, córki Fanuela.  
Współczesna Anna też istnieje. Widzi więcej, 
rąbek zasłony do Nieba został dla niej uchy-
lony. W pomarszczonym, starym człowieku,  
w umierającej kobiecie, w ufnym dwulatku - 
dostrzega Chrystusa; słyszy między wierszami 
jęk tęsknoty człowieka za miłością, z Bożą po-
mocą umie tę miłość rozdawać w tysiącu ma-
łych gestach dobroczynności i uśmiechu na co 
dzień, nie na pokaz. Współczesna Anna usługu-
je na wzór Jezusa Chrystusa, którego całe życie 
było służbą miłości i miłosiernym służeniem.  
Współczesna Anna śpiewa:  Jak mam powitać 
Ciebie,  jak Cię ugościć mam, odwieczny Królu 
w Niebie, coś do mnie przybył sam? O, Jezu, 
miły Panie,  pochodnią sam mi świeć, wskaż, 
co na powitanie od sługi chciałbyś mieć?( ŚE 
11,1). Współczesna Anna w Słowie Bożym znaj-
duje uspokojenie. Aniołowie Boży są przy niej. 
Łaska to czy szaleństwo? Czy jedno i drugie? 
Trzeba być szalonym, by wyłączyć rozumienie 
i poddać się ekspresji doświadczenia, co ap. Pa-
weł tłumaczy racjonalnym wyjaśnieniem: „Te-
raz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło  
i niby w zagadce, ale wówczas twarzą  
w twarz”. (1Kor 13,12). 

Wśród milionów przydrożnych lamp 
i neonów ciągle płonie betlejemska 
Gwiazda, wielu ludzi ciągle przychodzi  
z daleka, a inni biegną coraz 
prędzej, zamiast czekać...

dk Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki
Nic nowego pod słońcem

„Pokolenie odchodzi i pokolenie przycho-
dzi, ale ziemia trwa na wieki. Słońce wscho-
dzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miej-
sca, gdzie znowu wschodzi. Wiatr wieje ku 
południowi i skręca ku północy; wiatr usta-
wicznie krąży i w swym biegu okrężnym wra-
ca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak 
morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną 
rzeki do miejsca, do którego zdążają. Ludzie 
trudzą się mówieniem, lecz i tak nikt wszyst-
kiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widze-
niem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. To, 
co było, znowu będzie, a co się stało, znowu 
się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem”. 

(Księga Kaznodziei Salomona 1,4-9)

Tak często słyszymy ostatnio o „trudnych 
czasach”, „zaistniałej sytuacji”, „nowej normal-
ności”. Szukamy jakiegoś stałego punktu odnie-
sienia w niepewności tego, co nas czeka. Mó-
wimy, że już nic nie będzie takie jak przedtem, 
że nasze czasy zmieniły się nieodwołalnie.

Na obrazie Marca Chagalla zatytułowanym 
„Czas to bezbrzeżna rzeka” to właśnie czas jest 
najważniejszym elementem. Sam obraz jest 
niezwykle zagadkowy: na ogromnym, sta-
rym zegarze przysiadła skrzydlata ryba, która 
przygrywa na skrzypcach. Zegar unosi się nad 
rzeką i niewielkim miasteczkiem spowitym  
w nocnej mgle. Na środku rzeki łódka, a na 
brzegu – przytulona para zakochanych. Histo-
rycy dopatrują się w tym obrazie różnych zna-
czeń. Być może są to senne wspomnienia ma-
larza z jego rodzinnej miejscowości Witebsk, 
gdzie dorastał i z którą wiązał silne wspomnie-
nia. Będąc żydowskiego pochodzenia, musiał 
wyemigrować podczas wojny, jednak obrazy  
z dzieciństwa wracały do niego przez całe ży-
cie. Niektórzy widzą w rybie odniesienia do 
Chrystusa, który pojawił się na Ziemi, aby 

zbliżyć się do ludzi, ponieść ofiarę i odejść  
z powrotem do Ojca. Inni dopatrują się w rybie 
i zegarze znaku ostrzegawczego przed straszną 
klęską, którą przyniesie wojna. A może skrzy-
dlata ryba ma zupełnie inne znaczenie? Zapew-
ne każdy znajdzie w tym obrazie inną historię. 
Podobnie jak sen – może być interpretowany 
na wiele sposobów.

Być może zegar symbolizuje nieuchronnie 
upływający czas, który jest tak samo niezmien-
ny w tym małym miasteczku, jak gdziekolwiek 
indziej. Jego wahadło nieubłaganie odmie-
rza kolejne minuty, poranki i zachody słońca, 
pory roku, wiek człowieka, jego starzenie się 
i odchodzenie, następowanie po sobie kolej-
nych pokoleń. Nie ma niczego na tym świecie, 
co nie byłoby poddane działaniu czasu. Najsil-
niejsi, najbogatsi, najbardziej wpływowi będą 
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Hasło roku 2021

Pan Jezus mówi: 
„Bądźcie miłosierni, 
jak miłosierny jest 
Ojciec wasz”.

Ewangelia Łukasza 6,36

Hasło biblijne kieruje naszą uwagę na 
akt miłosierdzia i okazywania go bliźnim. 
Wezwanie Jezusa do okazywania miłosier-
dzia nie było czymś nowym w nauczaniu 
o tym, jak powinna wyglądać postawa 
człowieka i czym powinien się kierować  
w relacji z bliźnim. W Pismach Starego 
Testamentu można usłyszeć wielokrotnie 
Boże wezwanie do takiego nastawienia  
w relacjach międzyludzkich. Prorok Mi-
cheasz: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest 
dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko 
abyś wypełniał prawo, okazywał miłość 
bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bo-
giem”. Ozeasz: „Miłości chcę, a nie ofiary,  

i poznania Boga, nie całopaleń”.
Nadając ludowi wybranemu prawo, 

Zakon, określający funkcjonowanie spo-
łeczności Izraelitów, Pan Bóg miał w tym 
konkretny cel. Nadany został kodeks norm 
regulujący możliwie wszystkie aspekty co-
raz bardziej skomplikowanego życia. Jed-
nak to, co miało posłużyć jak fundament 
w budowaniu relacji międzyludzkich, sta-
ło się jedyną normą postępowania wobec 
drugiego człowieka. Przykazanie miłości: 
„Miłuj bliźniego swego jak siebie same-
go”, zostało zepchnięte na dalszy plan, 
na rzecz bezwzględnego „oko za oko, ząb 
za ząb…”. Niestety, zabrakło empatii wo-
bec drugiego człowieka i zrozumienia sy-
tuacji, w jakiej się znajdował. Dlatego tak 
często w zwiastowaniu prorockim słychać 
słowa o obłudzie, fałszu i dwulicowości  
w postawie i zachowaniu ludu wybrane-
go. Wezwania do życia w prawdzie, do 
okazywania miłosierdzia drugiemu czło-
wiekowi obecne są w wezwaniach, jakie 
Bóg czyni przez proroków. Jakże dosadnie 
brzmią Boże słowa ogłoszone przez proro-

musieli kiedyś odejść. Najtrwalsze budowle 
ulegną zniszczeniu. Kolejne dni i pory roku 
następują po sobie w rytmie przyrody. Nasz 
czas przeminie, ale przyjdą po nas inni, a z nimi 
kolejne pokolenia, kolejne radości, osiągnięcia, 
czasy pokoju i wojny, choroby i doświadcze-
nia. Zmiana jest nieuchronna, a to, co jest stałe, 
to pewność, że to, co było, znowu będzie. Te 
słowa wskazują, że jest coś większego od nas 
samych, naszego życia i naszego świata, który 
jeśli przyłożyć do niego skalę boską, wydaje 
się bardzo malutki. Dobrze jest czasem spojrzeć 
na życie w tej skali.  

W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy 
wiele o marności i nietrwałości ludzkiego losu. 
Można by powiedzieć – sporo narzekania, co 
jest nam też bardzo bliskie. Jednak można  
w tej księdze znaleźć niesamowicie proste sło-
wa, które wskazują na bardzo podstawowe 
wartości:

„Widziałem żmudne zadania, które Bóg za-
dał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko 
pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wiecz-
ność włożył w ich serca; a jednak człowiek 
nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg 
od początku do końca. Poznałem więc, że dla 
ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować 
się i używać, póki żyją. Również to jest darem 
Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać 
sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że 
wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: 
Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć;  
a Bóg czyni to, aby się go bano. To, co jest, było 
już dawno, a to, co będzie, też 
już jest od dawna; bo Bóg przy-
wraca to, co przeminęło”.

(Księga Kaznodziei Salomona 
3,1-15)

Małgorzata Łuczyna
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ka: „nie podobają się wasze uroczystości, 
gardzę nimi…  niech raczej prawo tryska 
jak woda, a sprawiedliwość jak potok 
niewysychający!”.

Pan Jezus, głosząc o Królestwie Bożym, 
bardzo wyraźnie określił normy, które dla 
słuchaczy wtedy, a także nas współcze-
snych stanowią wyznacznik, według któ-
rego mamy się kierować. Rozpoczynając 
kazanie na Górze, jako jedno z pierwszych 
wskazań powiedział, że napełnieni będą 
Bożym błogosławieństwem okazujący 
miłosierdzie: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Po-
dobnie słowa hasła biblijnego roku stano-
wią centralną myśl w przesłaniu, jakie znaj-
dujemy przed i po wersecie. A wskazanie, 
jak powinno wyglądać nasze podejście do 
drugiego człowieka, jest bardzo wymaga-
jące. Już sam tytuł tego fragmentu ewan-
gelii może prowadzić do niepokoju: Miłość 
nieprzyjaciół. W ten sposób odsłania się 
sfera naszego życia, z którą jako chrześcija-
nie mamy niezwykle dużo problemu. Jest 

to dla wielu chrześcijan przeszkoda, której 
nie są w stanie niejednokrotnie pokonać. 
Pan Jezus  stawia sprawę jasno: „Miłuj-
cie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą, błogosław-
cie tym, którzy was przeklinają, módlcie 
się za tych, którzy was krzywdzą”. Pan 
Jezus stawia jeszcze większe wymagania 
wobec wierzącego i mówi dalej: „Tego, kto 
cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi,  
a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie 
odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, 
a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj 
zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie do-
brze czynili, czyńcie im tak samo i wy”.

Odwet i zemsta, miłosierdzie i przeba-
czenie. I my w tym, nasze życie i wypeł-
nianie chrześcijańskich powinności.

Ojciec Kościoła o imieniu Salvanus, 
działający w V wieku, powiedział: „Zba-
wiciel powiada: cokolwiek chcecie, aby 
wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Jedną 
część tego zdania tak dobrze znamy, że za-
wsze mamy ją w pamięci, druga natomiast 
uchodzi naszej uwagi tak dalece, jakbyśmy 
wcale jej nie znali. Wiemy wprawdzie cze-
go chcemy doznawać od bliźnich, ale nie 
wiemy, co my sami winniśmy okazywać… 
i dalej: z obowiązku swego nauczycielskie-
go powołania kładzie na te słowa nacisk 
również apostoł Paweł mówiąc: Niech 
nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzy-
ści bliźniego, a także: Niech każdy ma na 
uwadze to co nie jest jego, ale co należy do 
drugich. Kiedy Zbawiciel kazał nam myśleć 
o bliźnich tak, jak o sobie, on polecił dbać 
bardziej o dobro innych niż własne… my 
zaś chrześcijanie, co z tego wypełniamy? 
Sądzę, że w ogóle żadnych. Jakże jesteśmy 
dalecy od tego, aby z własną szkodą uczy-
nić coś dla dobra innych, wszyscy dbamy 
przecież gównie o własną korzyść ze szkodą 
dla bliźniego”. 

Mimo upływu XVI stuleci nic a nic  
w postawie chrześcijanina się nie zmieniło. 

Pan Jezus w Ewangelii stawia wobec 
nas bardzo wysokie wymagania. Nie wy-
starczy okazywać miłość wobec tych, któ-
rzy są nam bliscy i dobrze czynią. Pan Jezus 
wymaga życzliwości, miłości i przebacze-
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nia wobec tych, którzy nam źle czynią i są 
nieprzychylnie, a nawet wrogo nastawie-
ni. Do tego problemu powraca apostoł Pa-
weł, który uczy: „Nikomu złem za złe nie 
oddawajcie, starajcie się o to co, jest dobre  
w oczach wszystkich ludzi, jeśli można,  
o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi 
pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, 
ale pozostawcie to gniewowi Bożemu”.

Spoglądając na słowa Jezusa w świetle 
naszego postępowania, możemy dostrzec 
obraz wielkiego deficytu miłosierdzia  
w naszych relacjach z bliźnimi. Brakuje go 
w relacji z drugim człowiekiem, a szcze-
gólnie tym, który jest wobec nas wrogo 
ustosunkowany. Zamiast chrześcijańskie-
go miłosierdzia i przebaczenia zgodnie ze 
wskazaniem Jezusa: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-
pią”, więcej w nas chęci odwetu, zemsty 
i rewanżu za doznane krzywdy. Pojawiają 
się myśli i słowa złorzeczeń, a nawet i ży-
czeniu źle tym osobom.

Rodzi się pytanie. Czy jesteśmy zdolni 
podołać zadaniu, jakiego oczekuje od nas 
Zbawiciel? Czy potrafię przebaczyć, odpu-
ścić krzywdę, jakiej doznałem? Tak jak pro-
simy w modlitwie: Odpuść mi moje winy, 
bo ja to samo czynię wobec bliźniego, któ-
ry mnie skrzywdził.

Jeżeli ktoś uważa, że sam, od siebie jest 
w stanie to uczynić, to jest w wielkim błę-
dzie. Bez mocy tego, który przeszedł drogę 
największego cierpienia, krzywdy dozna-
nej z ludzkiej ręki, jest to niemożliwe. Bo 
tylko Syn Boży, który prosił niebiańskiego 
Ojca: „odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” 
może napełnić nas taką mocą, byśmy nie 
szukali zemsty i odwetu wobec naszych 

krzywdzicieli. W tej mocy człowiek zdol-
ny jest do czegoś więcej, potrafi szukać  
z nimi pojednania. Do tego wzywa mówiąc: 
„Módlcie się za tych, którzy was krzyw-
dzą”. I daje zapewnienie: „Beze mnie nic 
uczynić nie możecie”.

Ten, kto szuka pokoju, gasi zarzewie woj-
ny. Tam, gdzie zamiast zemsty przebaczenie, 
tam wytrąca się z ręki Złego jego najsilniej-
szy oręż – złość i gniew. Tam, gdzie szuka się 
pokoju, tam Boże błogosławieństwo: „Bło-
gosławieni pokój czyniący, albowiem oni 
synami Bożymi będą nazwani”.

Takie zadanie stawia przed nami nasz 
Zbawiciel. W innym miejscu dodaje: 
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak ja was umiło-
wałem”. 

To zadanie samo w sobie jest trudne  
i wymaga niezwykłej duchowej mocy, aby 
być bliźnim dla drugiego człowieka. Na to 
nakłada się cała masa napięć wynikających 
z obecnej sytuacji wynikającej z pandemii. 
Obawa o zdrowie i bezpieczeństwo połą-
czona z niepewnością wynikającą z troski  
o pracę, byt rodziny. To dodatkowo okra-
dać będzie nasze dusze z miłości wobec 
drugiego człowieka i nastawiać wobec nie-
go nieufnie a wręcz wrogo, jako zagrożenie 
dla nas i najbliższych

Z tym wszystkim wkraczamy w nowy 
rok. Rok nadziei, że całe to nieszczęście wy-
nikłe z koronawirusa przeminie i zostanie 
opanowane, a wraz z tym i nasze relacje 
napełnione miłością i życzliwością .

Jako wierzący ufamy, że opatrzność Boża 
otoczy nasze życie błogosławieństwem, 
napełni pokojem i poczuciem takiego bez-
pieczeństwa, że niezależnie, co wydarzy się 
tym roku, to my pewni będziemy, że Bóg 
nas nie opuści i w swojej mocy przeprowa-
dzi przez wszystkie trudne chwile. U progu 
nowego roku życzę każdemu czytelnikowi 
aby słowa Jezusa miały swoje wypełnie-
nia w relacjach międzyludzkich, aby miło-
sierdzie wobec bliźniego było tym decydu-
jącym czynnikiem w postępowaniu.

Ks. Andrzej Krzykowski



17

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 100www.parafiajaworze.pl

Małe studium biblijne

1 Mż 18,16-33
Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie  

i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł 
z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: Czy 
mam zataić przed Abrahamem to, co zamie-
rzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno 
wywodzić się będzie wielki i potężny naród,  
i przez niego będą błogosławione wszystkie na-
rody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał 
synom swoim i domowi swemu po sobie strzec 
drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość  
i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem 
Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł 
Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie 
i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstą-
pię więc i zobaczę, czy postępowali we wszyst-
kim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, 
czy nie; muszę to wiedzieć! Potem odwrócili się 
mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham 
zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, 
Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz spra-
wiedliwego wespół z bezbożnym?  Może jest 
w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; 

czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu 
temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawie-
dliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał 
uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedli-
wego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego 
spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do 
tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie 
ma stosować prawa? I rzekł Pan: Jeśli znajdę  
w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedli-
wych, przebaczę całemu miejscu ze względu na 
nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmie-
lam się jeszcze mówić do Pana mego, choć je-
stem prochem i popiołem. Może zabraknie pię-
ciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy 
zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu?  
I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdzie-
stu pięciu. Na to ponownie odezwał się do nie-
go i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu.  
I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych 
czterdziestu. I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, 
proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam 
trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli 
znajdę tam trzydziestu. I rzekł: Oto ośmielam 
się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się 
tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze 
względu na tych dwudziestu. I rzekł: Niechaj się 
nie gniewa Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić 
będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpo-
wiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesię-
ciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abra-
hamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego.

Perykopę tę należy analizować łącznie za-
równo z rozdziałem 19 jak i z wcześniejszym, 
tj. 18,1-15,  mimo że dotyczy zupełnie innych 
kwestii. Mamy tutaj najpierw monolog  
w wierszach 17-21, a następnie w 23-32 dialog 
Abrahama z Bogiem oraz narrację w 16,22,33.

Wiersz 16 informuje nas, że po spełnieniu 
misji u Abrahama trzech gości wyruszyło do 
Sodomy, aby wykonać kolejne zadanie. Go-
spodarz nadal okazuje gościnność oraz szacu-
nek i odprowadza wędrowców. Jego trud do-
cenimy, gdy uświadomimy sobie, że była to 
stroma i długa droga, na jej przebycie potrzeba 
było czasu. Także czasu na rozmowę. 

Niektórzy badacze sądzą, że Abraham odpro-

Moc modlitwy 
u Abrahama i wiara 

w jej spełnienie
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wadził gości aż do dzisiejszej miejscowości Beni 
Na’im, którą Hieronim nazwał „wioską błogo-
sławieństwa”, a w której znajduje się grób Lota. 
Miejscowość ta jest położona w najwyższym 
punkcie Wyżyny Judzkiej panującej nad niziną 
Morza Martwego. Podczas wędrówki, jak nas in-
formuje narrator, nastąpiła autorefleksja Boga 
(17-19). Rozważa On możliwość szczerej rozmo-
wy z Abrahamem  na temat swojego planu do-
tyczącego Sodomy i powodów jej zniszczenia. 
Ponieważ sam wybrał Abrahama na protopla-
stę wielkiego, wybranego narodu i wybrał go, 
aby potomkom wskazywał drogę Pana, drogę 
sprawiedliwości i prawa, dlatego też postanowił 
wyjawić mu swoje przyszłe plany. Trzeba tutaj 
zaznaczyć powołanie, zadanie Abrahama oraz 
każdego jego potomka, zarówno wg ciała jak  
i wg wiary, a więc i każdego z nas. Droga Boża to 
droga posłuszeństwa, postępowania za Bożym 
przykładem pokazanym przez Jezusa Chrystusa, 
w którym się przecież objawił nam Bóg. Jest to 
styl życia, postępowania zgodnie ze wskazania-
mi Pana. 

Poznanie sądu Bożego nad Sodomą i jego po-
wodu ma z jednej strony wzmocnić wiarę Abra-
hama i potomstwa, a z drugiej jest ostrzeżeniem 
pokazującym, dokąd prowadzi zlekceważenie 
„drogi Pana”, czyli do utraty Bożej Łaski i zagła-
dy. Bóg nie karze bez uprzedzenia, nagle; naj-
pierw wzywa do nawrócenia „(…)bo nie chce, 
aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy 
przyszli do upamiętania.” 2 P 39 

W dalszej części monologu Bóg stwierdza: 
„wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie  
i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki.” Na-
leży przypuszczać, że wydającymi ten krzyk są 
ci, którzy równocześnie są jego przyczyną. Dzisiaj 
często sami narzekamy na ludzką obojętność, 
a osobiście nieraz jesteśmy obojętni na cudzą 
niedolę. Grzech, który powoduje wielki krzyk, 
sam jest wielki. Ks. Lemański powiada: „przy-
czyny tak opisanej skargi są różne: morderstwo, 
niesprawiedliwość społeczna, prześladowanie, 
ucisk, gwałt, cierpienie.” Ten wielki krzyk docie-
rający do Boga jest zarazem wołaniem o ratu-
nek. Bóg postanawia „naocznie” przekonać się  
o prawdomówności bądź kłamstwie tak wielkiej 
skargi. Czyżby nie wiedział, co działo się w So-
domie i Gomorze? Bóg - podobnie jak to zrobił 

w ogrodzie Eden po upadku w grzech Adama  
i Ewy - chce teraz przeprowadzić „wizję lokalną” 
i sądowe dochodzenie.  

Po tym monologu Boga narrator podaje nam 
następne szczegóły. „Potem odwrócili się mężo-
wie i poszli stamtąd do Sodomy (…)”. Tak więc 
wiarygodność oskarżeń będą sprawdzać posłań-
cy Boga, a nie On osobiście. Wyjaśnia się także 
to, kto jest trzecim wędrowcem „(…) Abraham 
zaś stał nadal przed Panem.” Wyrażenie to 
świadczy, że Abraham jest wezwany do służby  
i stoi przed kimś wyższym rangą.

Gdy zostali sam na sam, nastąpiło ciekawe 
wydarzenie. Dotychczas Bóg pierwszy przema-
wiał, oznajmiał swoją wolę, plany, zadawał py-
tania, na które Abraham odpowiadał. Teraz on 
rozpoczął rozmowę z Bogiem, po raz pierwszy w 
Biblii,  zadając pytanie: „Czy rzeczywiście zgła-
dzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?”  
W swojej rozmowie ukazuje wielką uniżoność 
wobec Boga i szacunek mimo wiedzy o swojej 
ważności w planach Boga. Nie wywyższa się, nie 
spoufala się z Bogiem, nie traktuje Go jak kumpla. 
Ma świadomość, że nie rozmawia z równym sobie. 
Mówi: „(…) Oto ośmielam się jeszcze mówić do 
Pana mego, choć jestem prochem i popiołem.”  
W przeciwieństwie do dotychczasowych rozmów 
z Bogiem, w których poruszał osobiste tematy, 
teraz znów mamy nowość, gdyż Abraham poru-
sza sprawę dotyczącą wszystkich ludzi. Jak to jest 
możliwe, że Bóg, który sądzi ludzi całej ziemi, chce 
zabić sprawiedliwych razem z niesprawiedliwy-
mi, źle postępującymi? W ślad za pytaniem Abra-
ham z wiarą apeluje do Boga: „Nie dopuść, byś 
miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić spra-
wiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawie-
dliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie 
dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej 
ziemi, nie ma stosować prawa?” Abraham chce 
uratować nie tylko Lota i jego najbliższych,  ale 
wszystkich mieszkańców miasta i całą grzeszną 
ludzkość. Nie prosi on o przebaczenie dla grzesz-
nego miasta, ale o ocalenie ze względu na jego 
sprawiedliwych mieszkańców. Wie, że postawa 
złoczyńców wpływa na całą wspólnotę – terro-
ryzuje, obniża moralność, wciąga różnymi sposo-
bami w rozsiewane zło. Mimo to stawia pytanie  
o wpływ sprawiedliwego na tę wspólnotę; czy 
grzeszna większość może być uratowana dzięki 
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sprawiedliwym? To uratowanie ma polegać na 
przywróceniu sprawiedliwego porządku, aby źle 
postępujący nie krzywdzili sprawiedliwych. Ilu 
ich potrzeba do uratowania miasta wielkiego 
grzechu? Pięćdziesięciu, czyli połowę miasteczka 
średniej wielkości? 45, 40, 30, 20 a może tylko 
dziesięciu, czyli najmniejszej grupy społecznej? 
Ta rozmowa może kojarzyć się z targowaniem, 
nachalnością, z próbą wytrzymałości Boga  
i wielkości Jego Miłosierdzia. W odpowiedzi na 
Abrahamową modlitwę i refleksję pełną ufności 
Bóg ukazuje swoją gotowość do okazania mi-
łosierdzia, które przerasta wyobrażenie Abraha-
ma. Rozmowę zakończył Bóg, odchodząc w nie-
znanym kierunku, a Abrahamowi nie pozostało 
nic innego, jak wrócić „do miejsca swego”, czyli 
do namiotu, w którym może się czuć całkowicie 
bezpiecznym. W następnym rozdziale okaże się, 
czy Bóg znalazł 10 sprawiedliwych, a także peł-
ny sens rozmowy Abrahama z Bogiem.

Rozmowa zamieszczona w wierszach 23-32 to 
modlitwa wstawiennicza Abrahama za sprawie-
dliwymi mieszkańcami miasta oraz za miasto,  
w którym mieszkają sprawiedliwi. Jej inicjato-
rem był Bóg, który przed Abrahamem ujawnił 
swój zamiar względem grzesznej Sodomy. Bóg 
swoją przemową sprowokował, dał przyzwole-
nie na przemówienie do Niego. Także i dzisiaj 
Bóg daje nam przyzwolenie na zwracanie się 
do Niego. Znamy z Biblii wezwania do modli-
twy: „wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię 
cię, a ty mnie uwielbisz.” Ps 50,15, „za wszyst-
ko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w 
Chrystusie Jezusie względem was.” 1 Tes 5,18, 
„i wszystko o cokolwiek byście prosili w modli-
twie z wiarą, otrzymacie.”Mt 21,22, „a wy tak 
się módlcie: Ojcze nasz…”Mt 6,9n.

„Modlitwa Abrahama, jak pisze ks. Manfred 
Uglorz w „Śladem Ojca wiary”, posiada szcze-
gólny charakter. Jest to prawdziwa rozmowa  
z Bogiem. Jej inność polega również na tym, że 
Abraham, chociaż doznał tyle łaski, jakby zapo-
mniał dziękować Panu za otrzymane obietnice 
i błogosławieństwo, a w obliczu nieszczęścia  
i kary, która miała spotkać mieszkańców Sodo-
my i Gomory, orędował i prosił Pana Zastępów 
o odroczenie słusznego karania.” 

Wiele lat po Abrahamie został nam przeka-
zany niedościgniony wzór modlitwy za nie-

sprawiedliwych, za grzeszników. Przekazał go 
skazany na śmierć krzyżową, wiszący na krzyżu  
i konający Jezus Chrystus proszący z tego miej-
sca „Ojcze, odpuść im bo nie wiedzą, co czynią.”

Bóg, który chce uratować i wyrwać grzeszni-
ka ze szponów szatana, okazał swoją łaskę oraz 
sprawiedliwość i „w Chrystusie świat z sobą po-
jednał, nie zaliczając im ich upadków, i powie-
rzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce 
Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby 
przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa 
prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, 
który nie znał grzechu, za nas grzechem uczy-
nił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością 
Bożą.” (2 Kor 5,19-21) 

W Jezusie, przez Jezusa i dla Jezusa zostaliśmy 
uratowani, ocaleni przed słuszną karą. Bo On „…
zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, 
a jego ranami jesteśmy uleczeni.”(Iz 53,5)

Wzorem modlitwy Jezusa Chrystusa, wzo-
rem wstawienniczej, wytrwałej, natrętnej 
modlitwy Abrahama winniśmy usilnie pro-
sić Boga o miłosierdzie dla siebie, gdyż każdy  
z nas jest grzesznikiem potrzebującym Bożej Ła-
ski. Powinniśmy wytrwale prosić o litość dla 
wszystkich ludzi, zarówno „sprawiedliwych” 
jak i dla błądzących w grzechu, aby Bóg dał 
im łaskę nawrócenia i dopomógł w wyrwa-
niu się z sideł zła wszelakiego. Iluż jest dzisiaj  
w sidłach zazdrości, nienawiści, stresu, komplek-
sów, alkoholizmu, narkomanii? Iluż nie umie za-
panować nad gniewem, złością? Iluż winno wo-
łać: „Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu.”Łk 18,13 

ks. Andrzej Mendrok

Literatura:
Ks. dr Stanisław Łach. Księga Rodzaju. Palloti-
num Poznań 1962
Ks. Jacek Lemański. Księga Rodzaju. Tom I, 
część 2. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 
2014
Ks. Manfred Uglorz. Śladem Ojca Wiary. Jasie-
nica 2013
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Główne artykuły wiary
Część 4 

Jedyny Bóg w trzech Osobach
Nasze rozważania dotyczące głównych arty-

kułów wiary, oparte na „Wyznaniu augsbur-
skim”, którego w bieżącym roku obchodzimy 
490 rocznicę odczytania na sejmie w Augsbur-
gu, rozpoczęliśmy od przedstawienia genezy 
„Wyznania augsburskiego” (Z życia i wiary, nr 
97). Następnie nasze myśli skoncentrowaliśmy 
na osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (nr 
98) i dziele Chrystusa (nr 99). W „Wyznaniu 
augsburskim” o Chrystusie i Jego dziele mówi 
artykuł 3. Pierwszy artykuł mówi „O Bogu” 
drugi zaś o „Grzechu pierworodnym”. 

Dlaczego omawianie głównych artykułów 
naszej wiary rozpoczęliśmy od 3. artykułu,  
a nie od 1? 

Kolejność artykułów wiary w „Wyznaniu 
augsburskim” jest logiczna. Ale nie burzymy 
teologicznej logiki „Augustany”, ponieważ − 
zgodnie z reformacyjną myślą ks. dra Marci-
na Lutra − Bóg jakiego znamy, to Bóg wcie-
lony, Bóg w Jezusie Chrystusie, czyli Bóg dla 
nas i wśród nas. Patrzymy na Boga i myślimy  
o Nim, o Jego zbawczym dziele, a także o czło-
wieku jako takim i o Kościele, poprzez pryzmat 
osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Uprawianie 
teologii i jakiekolwiek mówienie o Bogu bez 
Chrystusa, grozi nie tylko spłyceniem, a nawet 
zniekształceniem biblijnej nauki o Bogu. Jeśli 
mówi się o Bogu bez Chrystusa, wtedy  Bóg 
może stać się podobny do bożków, w jakich 
wierzyli starożytni Grecy i Rzymianie. Mówie-
nie o Bogu i „oglądanie” Boga w obrazie Boga, 
jakim jest Chrystus, jest dziedzictwem nowo-
testamentowej myśli, głównie św. Jana, umi-
łowanego ucznia Pana, który zachował dla nas 
słowa Chrystusa: „Kto mnie widzi, widzi tego, 
który mnie posłał.” (J 12,45).

Możemy więc ze spokojem, nie popełnia-
jąc błędu, powrócić do 1. artykułu „Augusta-

ny”, do artykułu, który mówi o Bogu. Brzmi 
on następująco: „Kościoły nasze jednomyślnie 
nauczają, że uchwała soboru nicejskiego o jed-
ności istoty Boskiej i trzech Jej osobach zawie-
ra prawdę i że tak wierzyć należy bez jakiego-
kolwiek powątpiewania: mianowicie, że jedna 
jest istota Boska, którą wzywamy i która jest 
Bogiem wiecznym, niecielesnym, niepodziel-
nym, nieskończonej mocy, mądrości i dobro-
ci, stworzycielem i zachowawcą wszystkiego, 
co widzialne i niewidzialne, że jednak trzy są 
osoby tejże istoty i mocy oraz współwieczne: 
Ojciec, Syn i Duch Święty. Terminu zaś: osoba, 
używa się w znaczeniu, w jakim go używali 
w tym związku ojcowie Kościoła: iżby określał 
nie część lub właściwość czegoś, lecz to, co ist-
nieje samo przez się”. Na uboczu pozostawiamy 
w tej chwili słowa, w których mowa jest o he-
rezjach dotyczących nauki o Bogu. 

1. Istota Boga
W Starym Testamencie czytamy, że Mojżesz, 

pasąc owce swojego teścia Reguela, zapędził 
się aż do góry Horeb. Zainteresowany nie-
zwykłym zjawiskiem, a mianowicie krzewem, 
który płonął, a jednak nie spalał się, podszedł 
bliżej do niego. Wówczas głos wydobywają-
cy się z gorejącego krzewu nakazał mu zdjąć 
sandały, bo ziemia, na której stał, była świętą. 
Usłyszał też słowa: „Jam jest Bóg ojca twego, 
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka. Napatrzyłem 
się na niedolę ludu mojego w Egipcie i sły-
szałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; 
znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by 
go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go  
z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do zie-
mi opływającej w mleko i miód…, Przeto teraz 
idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud 
mój, synów izraelskich, z Egiptu” (2 Mż 3,6nn). 
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Mojżesz nie chciał się podjąć Bożego wezwa-
nia i polecenia. W końcu, zmuszony przez Boga 
do udania się do Egiptu, zapytał: „Gdy przyjdę 
do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców 
waszych posłał mnie do was, a oni mnie za-
pytają, jakie jest imię jego, to co im mam po-
wiedzieć?” (2 Mż 3,13). Pytanie o imię nie tylko 
jest pytaniem o to, jak brzmi imię Boże, ale jest 
to pytanie o samego Boga, o Jego Istotę. 

Odpowiedź Boga na pytanie Mojżesza za-
brzmiała tajemniczo: „Jestem, który jestem” 
(2 Mż 3,14). Oznacza ona, że Bóg nie tylko nie 
chce się wiązać z jakimkolwiek imieniem, ale 
przede wszystkim, że niemożliwe jest skon-
struowanie jakiejkolwiek definicji Boga. Bóg 
wymyka się każdej próbie słownego opisania 
Jego Istoty. Dlatego Stary Testament mówi  
o różnych formach i sposobach objawiania się 
Boga Izraelowi. Ale to, co księgi Starego Przy-
mierza mówią o Bogu, to jedynie pewne jest 
to, że Bóg nie jest człowiekiem (4 Mż  23,19; 
Oz 11,9) i bytuje poza stworzoną przez siebie 
materią (Iz 31,3).

Tymczasem Nowy Testament mówi, że Bóg 
nie tylko związał się z człowiekiem, aby być 
przy nim i zbawić go, ale wcielił się w człowie-
ka, w Jezusie Chrystusie wpisał się w stwo-
rzenie i w historię ludzkości. Dlatego apostoł 
Paweł mógł napisać, że Chrystus jest obrazem 
żywego Boga (2 Kor 4,4b; Kol 1,15).

To pokazuje, jaka jest różnica w mowie  
o Bogu w Nowym Testamencie w stosunku do 
Starego Testamentu. To też wyjaśnia oszczęd-
ność w słowach, gdy w 1. artykule „Wyznania 
augsburskiego” mowa jest o Bogu jako takim, 
w swojej Istocie.

Ale kontekstem dla 1. artykułu „Augusta-
ny” jest też różnica w sposobie opisywania 
Boga w średniowiecznej teologii scholastycz-
nej a pojmowaniem Boga przez reformatorów, 
przede wszystkim Marcina Lutra. Najbardziej 
reprezentatywnym „opisem” Istoty Boga  
w średniowieczu, jest sformułowanie Toma-
sza z Akwinu (1225 − 1274). Bóg rozumiany jest 
przez Akwinatę jako pierwsza przyczyna, czysta 
rzeczywistość i jako Byt sam w siebie, a więc 
Byt najdoskonalszy. Ta filozoficzna definicja 
Boga, nijak odnosząca się do objawienia Bo-
żego w Biblii, nie odpowiadała wittenberskie-
mu Reformatorowi. Lutra nie interesował Bóg 
sam w sobie, Bóg w swojej chwale, bowiem 
jako taki jest niepoznawalny, ale interesuje 
go Bóg ukrywający się w Jezusie Chrystusie. 
Chociaż Luter pisze o Bogu jako Bogu łaski  
i gniewu, Bogu prawa i ewangelii, to pojęcia: 
„gniew” i „łaska” nie są atrybutami, przymio-
tami Boga, lecz pojęciami, przy pomocy któ-
rych opisuje się Boże objawienie i zbawczą 
wolę Boga. Istotą Boga jest miłość (1 J 4,8.16).

To tłumaczy, dlaczego „Augustana” jest 
oszczędna w opisie Istoty Boga. Przy czym nale-
ży pamiętać, że Reformatorzy nie tylko chcieli, 
aby ich reformacyjna teologia była biblijną teo-
logią, ale jeśli odwoływali się do jakichkolwiek 
teologicznych poprzedników, to odwoływali 
się do ojców Kościoła i teologów franciszkań-
skich. Franciszkanin Duns Szkot  (1266 − 1308) 
w swoim teologicznym myśleniu często odwo-
ływał się do słów autora 1. listu św. Jana: „Bóg 
jest miłością”. Ojciec Kościoła zachodniego, 
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Augustyn, biskup Hippony (354 − 430) zwracał 
uwagę, że nie ma różnicy między własnościami 
a Istotą Boga, a to oznacza, że nie ma różnicy 
pomiędzy poszczególnymi Jego własnościami. 
Bóg jest jednością i jest niepodzielny.

Sygnatariusze „Augustany” stwierdzają jed-
noznacznie, że zgodnie z wyznaniem nicejskim, 
a właściwie „Wyznaniem nicejsko-konstanty-
nopolitańskim” wierzą w jednego i jedyne-
go Boga. „Wyznanie nicejsko-konstantyno-
politańskie” rozpoczyna się od słów: „Wierzę 
w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych”. W wyznaniu 
tym jest więc tylko mowa o Bogu, jako o Ojcu 
wszechmogącym i że jest on Stworzycielem 
Zachowawcą. Niezależnie od tego, co sobór  
w Konstantynopolu w 381 roku orzekł o Bogu, 
w „Augustanie” wymienione zostały następu-
jące atrybuty, przymioty Boże: wieczny, nie-
cielesny, niepodzielny, nieskończonej mocy, 
mądrości i dobroci oraz że Bóg jest Stworzycie-
lem i Zachowawcą. 

W teologii w sensie właściwym przypisuje 
się Bogu różne przymioty. Postępowanie takie 
uzasadnione jest chęcią uzmysłowienia nam 
bogactwa działania Boga i samego Boga (por. 
2 Kor 8, 9), przewyższającego nas we wszyst-
kim, ale także podyktowane jest naszym roz-
poznawaniem śladów Bożych w świecie. Znaki 
Bożego działania wydają się nam być niejed-
norodne i dlatego one determinują nasze my-
ślenie o Bożych właściwościach i przymiotach. 
Enumeracja atrybutów Bożych na tyle jest 
uzasadniona, na ile ukazuje dynamizm dzia-
łania Bożego. Różnice między właściwościami 
Boga istnieją tylko w ludzkim umyśle i wyra-
żone zostają przez słowa.

Wymienione przez F. Melanchtona w „Au-
gustanie” przymioty Boże to niewątpliwie 
atrybuty Boga, które znajdziemy na kartach 
Pisma Świętego (zob. np. 1 Mż 1,1nn; 2 Mż 
33,18-23; Iz 40,25nn; Ps 33,6-8; 90,1.2; 93,2; 
102,26n;  104,24; 145,8.9; J 1.18). Jedynie słowo 
„niepodzielny” wywodzi się ze słownika teo-
logii filozoficznej. Oznacza ono, że Bój jest je-
den, że Jego Istota jest niepodzielna, co zresztą 

w 1. artykule „Wyznania augsburskiego” jest 
wyjaśnione, w miejscu, w którym jest mowa 
o Trójcy Świętej.

2. Bóg w Trójcy jedyny 

Filip Melan-
chton, autor „Au-
gustany” nie za-
trzymuje się przy 
opisaniu wymie-
nionych atrybu-
tów, przymiotów 
Bożych i nie wyja-
śnia ich znaczenia 
i sensu, ponieważ 
treść ich jest oczy-
wista, ale całą swo-
ją uwagę skupia na 
nauce o Trójcy Bo-
żej. Jest tak dlatego, 
że Jan Eck, główny 
przeciwnik Lutra, 
zarzucał wittenber-
skiemu Reformatorowi, że odrzucił on naukę 
o Trójcy Świętej, co ze strony Jana Ecka było 
tylko manipulacją słów Lutra, cytowaniem ich 
w niepełnym brzmieniu. Luter pisał jedynie, 
że w Piśmie Świętym nie występuje termin: 
„Trójca Święta”. 

Autor „Wyznania augsburskiego” podjął się 
wykazania, że wiara sygnatariuszy „Augusta-
ny” w całej rozciągłości jest zgodna z nauką sta-
rożytnego Kościoła. Powołuje się na starożytne 
wyznania wiary i je cytuje, chociaż nie bezpo-
średnio. Melanchton zaznacza, że nauka refor-
matorów o Trójcy jest zgodna z „Wyznaniem 
nicejsko-konstantynopolitańskim”, to jednak 
wykracza poza to wyznanie i posługuje się sfor-
mułowaniami „Wyznania Atanazjańskiego”. 

Jeśli autor „Augustany” pisze: „…trzy są 
osoby tejże istoty i mocy oraz współwiecz-
ne: Ojciec, Syn i Duch Święty”, to powołu-
je się na słowa znajdujące się w „Wyznaniu 
nicejsko-konstantynopolitańskim”: „I [wie-
rzymy] w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca 
jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg  
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z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy  
z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzo-
ny, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało”. Jeśli zaś pisze: „…są trzy osoby tejże 
istoty …Terminu zaś: osoba, używa się w zna-
czeniu, w jakim go używali w tym związku oj-
cowie Kościoła: iżby określał nie część lub wła-
ściwość czegoś, lecz to, co istnieje samo przez 
się”, to ma na myśli „Wyznanie Atanazjań-
skie”, a mianowicie słowa: „Wiara chrześcijań-
ska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga  
w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób 
ani nie rozdzielając istoty; inna jest bowiem 
Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, 
lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest 
Bóstwo, równa chwała, współwieczny maje-
stat…  Wszechmocny jest Ojciec, wszechmoc-
ny Syn, wszechmocny i Duch Święty: a jednak 
nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmoc-
ny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn  
i Bogiem Duch Święty: a jednak nie trzej bo-
gowie, lecz jeden jest Bóg… Wiara chrześci-
jańska polega na tym, aby wierzyć i wyzna-
wać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, 
jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako 
zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest 
człowiekiem jako zrodzony z istoty matki  
w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy czło-
wiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego 
ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy 
od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest 
i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus 

nie jest dwiema osobami, lecz jedną – 
jedną zaś osobą jest nie przez przemia-
nę Bóstwa w naturę cielesną, ale przez 
przyjęcie człowieczeństwa w Boga; je-
den najzupełniej nie przez zmieszanie 
się natur, ale przez jedność osoby. Al-
bowiem jak rozumna dusza i ciało jed-
nym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek 
jednym są Chrystusem”. 

Słowa znajdujące się w „Augusta-
nie”: „…Terminu zaś: osoba, używa się 
w znaczeniu, w jakim go używali w tym 
związku ojcowie Kościoła: iżby określał 
nie część lub właściwość czegoś, lecz to, 
co istnieje samo przez się”, świadczą, że 
termin „osoba”, chociaż należy do termi-

nologii trynitarnej starożytnego Kościoła, może 
stać się zarzewiem dyskusji, nie tyle z Kościo-
łem rzymskim, co z różnego rodzaju tzw. „ma-
rzycielielami” w okresie reformacji.  Posłużyły 
Melanchtonowi do odcięcia się od podejrzenia, 
że reformatorzy wyznają trójbóstwo. Objaśnie-
nie słowa „osoba”, kończące pierwszą część 1. 
artykułu, zgodnie z definicją osoby ustalonej 
po soborze nicejskim przez Bazylego Wielkiego 
(329 − 379) ma jednoznacznie zapobiec podejrze-
waniu reformatorów o modalizm, a mianowi-
cie, że Syn i Duch Święty są jedynie sposobami 
objawienia się Boga, podobnie jak stworzenie 
objawia Boga. Według Bazylego Wielkiego  
w „Wyznaniu nicejskim” słowo „współistotny”, 
odnoszące się do Syna Bożego, mówi o tym co 
wspólne z Ojcem wszechmocnym, zaś słowo 
„osoba” określa własność lub sposób istnienia 
Tego, który jest współistotny Ojcu. 

Artykuł „ O Bogu”, znajdujący się w „Augu-
stanie”, wyrażający pozytywną naukę Kościo-
łów reformacji o Bogu i Jego Istocie, jest bar-
dzo krótki, może dlatego, że należy „Tajemnice 
Boskości raczej czcić niż badać”, jak wyraził 
to autor „Augustany” w innym swoim dzie-
le, a mianowicie w „Loci communes”.  Dodając 
do pozytywnego wykładu listę starożytnych 
herezji na temat Trójcy, uniknął niepotrzeb-
nych wyjaśnień i dyskusji na temat wiary 
reformatorów w Boga: „Kościoły nasze potę-
piają wszelkie herezje, jakie wystąpiły prze-
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ciwko temu artykułowi wiary, jak manichej-
czyków, którzy przyjmowali istnienie dwóch 
pierwiastków: dobra i zła, oraz walentynian, 
arian, eunomian, mahometan i im podobnych. 
Potępiają też dawnych i nowych samosatian, 
którzy utrzymują, że jest tylko jedna osoba, 
o Słowie zaś i o Duchu Świętym przebiegle  
i bezbożnie wywodzą, jakoby nie były odziel-
nymi osobami, lecz jakoby Słowo oznaczało 
słowo mówione, a Duch − siłę poruszającą to, 
co stworzone”. Jest to dostatecznie wystarczając 
i dobre uzasadnił starożytność i prawowierno-
ści nauki Kościołów reformacji na temat Trójcy 
Świętej. 

Filip Melanchton w „Obronie wyznania au-
gsburskiego” pisze, dlaczego Kościoły reforma-
cji przyjęły naukę o Trójcy pierwszych soborów 
ekumenicznych, a więc starożytnego Kościoła: 
„Tego artykułu zawsze nauczaliśmy i broni-
liśmy, sądzimy też, iż ma on za sobą pewne  
i mocne świadectwa w Pismach świętych, któ-
rych obalić się nie da, twierdzimy niezłomnie, 
iż ci, którzy inaczej myślą, są poza obrębem Ko-
ścioła Chrystusowego, i są bałwochwalcami,  
i Boga znieważają”. 

Należy jednak powiedzieć, że reforma-
cja wniosła w naukę o Trójcy Świętej pew-
ne nowe elementy, które nie pozostały bez 
znaczenia dla późniejszej refleksji trynitarnej.  
Z licznych polemik prowadzonych z pewny-
mi teologami obozu zachowawczego wynika 
niezbicie, że chociaż reformatorzy przyjęli na-
ukę starożytnego Kościoła o Trójcy, to jednak  
w niektórych wypadkach niechętnie posłu-
giwali się starą terminologią trynitarną. Bóg 
jest dla Lutra mniej bytem dla siebie i w sobie,  
a bardziej Bogiem działającym i to Bogiem 
działającym zbawczo, działającym w gniewie 
i łasce. Bóg jest „Bogiem ukrytym w gniewie”  
i „Bogiem objawionym w łasce”. Gniew nie 
jest przymiotem Boga, nie należy do Jego Isto-
ty, bowiem Istotą Boga jest wyłącznie miłość. 
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że gniew Boga,  
o którym często mówi Pismo Święte, jest raczej 
subiektywnym uczuciem grzesznika, oddalają-
cego się od Boga miłości, a więc opisaniem 
Boga z perspektywy naszej grzesznej kondycji, 

nienawiścią Boga i strachem przed widzącym 
Bogiem.

Reformatorowie niechętni scholastycznym 
spekulacjom na temat Trójcy − czemu dał wy-
raz F. Melanchton w „Loci communes” − uj-
mowali wewnętrzny związek Osób Trójcy nie  
w kategorii pojęć ontologicznych, lecz – zgod-
nie z duchem Pisma Świętego i trynitologii 
ojców Kościoła – w kategorii pojęć epifanijno-
soteriologicznych (objawieniowo-zbawczych). 
W kontrowersjach trynitarnych starożytnego 
Kościoła chodziło głównie o zbawienie. Za-
przeczenie boskości Syna i Ducha przez sta-
rożytnych herezjarchów, zagrażało biblijne-
mu pojmowaniu zbawienia. Reformatorów, 
głównie Lutra, interesowało w nauce o Trójcy 
dokładnie to samo. W Dużym Katechizmie” 
Ojciec reformacji pisał: „Albowiem (…) nie 
moglibyśmy nigdy przyjść do poznania przy-
chylności i łaski Ojca, gdyby nie Chrystus Pan, 
który jest zwierciadłem Ojcowskiego serca; 
bez Niego nie dostrzegamy nikogo innego, jak 
tylko zagniewanego i strasznego sędziego. Tak 
samo o Chrystusie nie moglibyśmy wiedzieć 
niczego, gdyby nie objawił tego Duch Świę-
ty”. Powraca więc w czasie reformacji w nauce  
o Bogu dynamiczne rozumienie starochrześci-
jańskiej doksologii trynitarnej i rodzi się na 
nowo dynamiczno-ekonomiczne (dynamicz-
no-zbawcze) pojmowanie Trójcy, w obrębie 
której Duchowi Świętemu przypisana została 
funkcja przewodnika do Chrystusa, z Chrystu-
sem zaś i w Chrystusie do Ojca. 

To dziedzictwo starożytnego Kościoła, opar-
te na świadectwie Pisma Świętego − chociaż 
w świętych Pismach nie występuje słowo 
„Trójca” − oraz odnowienie przez reforma-
cję średniowiecznej, zbyt ontologicznej naukę  
o Bogu w Trójcy, we współczesnej trynitologii, 
zaowocowało nowymi ujęciami nauki o Bogu, 
a więc nie tylko święci triumfy, ale jest wi-
docznym znakiem jakiegokolwiek mówienia  
o Trójedynym Bogu. O Bogu nie należy mó-
wić, jakim On jest sam w sobie, lecz jaki On 
jest wśród nas i dla nas. 

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
400 lat temu

21 listopada 1620 roku do brzegów Ameryki 
Północnej przybyli pierwsi emigranci z Europy. 
Wyruszyli przez Atlantyk na małym kupiec-
kim galeonie „Mayflower” 16 września 1620 
roku w poszukiwaniu lepszego życia. Nikt nie 
przypuszczał, że tych ponad stu osadników cia-
sno stłoczonych w zakamarkach wysłużonego 
statku uczestnicząc w tak niebezpiecznej wy-
prawie dało początek jednemu z najpotężniej-
szych państw dzisiejszych czasów. Pasażerowie 
„Mayflower”, znani również jako Pielgrzymi 
lub Ojcowie Założyciele, zbudowali w Nowej 
Anglii kolonię Plymouth, która jest powszech-
nie uważana za kamień węgielny nie tylko 
brytyjskiej ekspansji w Nowym Świecie, ale  
i powstania Stanów Zjednoczonych. Żyjący do 
dziś potomkowie pierwszych osadników cie-
szą się wielkim szacunkiem w USA i są uwa-
żani za nieoficjalną „arystokrację” tego kraju.

Pielgrzymi byli w większości mieszkańcami 
wsi Scrooby w hrabstwie Nottingham. Jako 
członkowie założonej w 1607 roku radykal-
nej, purytańskiej kongregacji religijnej za cel 
stawiali sobie uzyskanie całkowitej niezależ-
ności od Kościoła i Korony angielskiej. Pury-

tanizm jest religijno-społecznym ruchem ma-
jącym swe korzenie w kalwinizmie. Narodził 
się w XVI-wiecznej Anglii jako sprzeciw wo-
bec kultywowania tradycji katolickich w Ko-
ściele anglikańskim. Głównymi założeniami 
purytanizmu było życie w każdym aspekcie 
podporządkowane Biblii oraz odrzucenie ja-
kiejkolwiek hierarchii kościelnej. Purytańskie 
wspólnoty uznawały wszelkie formy rozrywki, 
przepychu i używek za niemoralne i godne po-
tępienia, godna pochwały była zaś modlitwa, 
ciężka praca i samodzielne studiowanie Biblii.

Dążenie wspólnoty do ustanowienia auto-
nomii spotkała się z silnym sprzeciwem władz. 
We wrześniu 1608 roku część separatystów, 
uciekając przed represjami, przybyła do ho-
lenderskiej Lejdy. Obca kultura i w dalszym 
ciągu brak pełnej samodzielności zniechęcały 
purytan do zamieszkania na stałe w Holandii. 
Okazja do opuszczenia miasta nadarzyła się 12 
lat później, gdy jeden z przywódców wspólno-
ty, William Brewster, otrzymał prawo do za-
siedlenia doliny rzeki Hudson w dzisiejszym 
stanie Nowy Jork. W sierpniu 1620 roku cała 
purytańska wspólnota wypłynęła na statkach 
„Speedwell” i „Mayflower” z Southampton, 
obierając kurs na Nowy Świat. Jeszcze podczas 
żeglugi wzdłuż wybrzeży Anglii stan technicz-
ny „Speedwella” okazał się tak zły, że wypra-
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wa była zmuszona zawinąć do Porthsmouth  
w Kornwalii. Z uwagi na zbliżający się okres 
niesprzyjających wiatrów na Atlantyku nie 
było czasu na naprawę okrętu. Pielgrzymi pod-
jęli decyzję o kontynuowaniu podróży wy-
łącznie na „Mayflower” i 16 września opuścili 
swój ostatni europejski przystanek.

Żegluga była prowadzona w bardzo ciężkich 
warunkach: niewielki galeon musiał pomie-
ścić 102 pasażerów, 30 członków załogi oraz 
dużą ilość zapasów, narzędzi i zwierząt hodow-
lanych. Wysokie fale naruszały konstrukcję 
statku i zwiększały liczbę przypadków choroby 
morskiej, a wdzierająca się pod pokład woda 
psuła żywność. Po ponad trzech tygodniach 
zmagań ze sztormami, 9 października, na ho-
ryzoncie dostrzeżono zarys przylądka Cod, 200 
mil morskich na północ od ujścia Hudson, 
gdzie planowano założyć kolonię. Z uwagi na 
liczne mielizny oraz wyczerpanie załogi i pa-
sażerów zdecydowano o przybiciu do położo-
nych na północ od celu podróży brzegów No-
wej Anglii.

11 listopada, przed zejściem na ląd, 41 męż-
czyzn podróżujących „Mayflower” podpisa-
ło akt zwany Mayflower Compact. W myśl 
umowy, osadnicy kolonii nazwanej Plymouth 
zgodnie z założeniami ich wyznania zrzekali 
się własności prywatnej i obiecywali dzielić 
się owocami swojej pracy z całą wspólnotą. 
Szlachetne w założeniach obietnice okazały się 
niemożliwe do spełnienia. Kolektywizm dopro-
wadził do spadku wydajności pracy, co w połą-
czeniu z szczególnie ostrą zimą doprowadziło do 
śmierci z głodu 46 osadników. Wprowadzenie 

własności prywatnej oraz obfite plony latem 
1621 roku doprowadziły do ustabilizowania 
sytuacji w kolonii. Osadnicy, dysponując nad-
wyżką żywności, postanowili podzielić się nią 
z Indianami plemienia Wampaonagów, którzy 
pomogli osadzie przetrwać ciężką zimę. Na pa-
miątkę tego wydarzenia w USA i innych kra-
jach kultury anglosaskiej w czwarty czwartek 
listopada obchodzi się Święto Dziękczynienia.

50 lat temu 
27 grudnia 1970 roku 

zmarła w Pruszkowie 
Emilia Sukertowa – 
Biedrawina polska 
pisarka i działaczka 
społeczno-oświatowa 
oraz turystyczna zwią-
zana z terenem War-
mii i Mazur. Członek 
Związku Literatów 
Polskich. 

Była córką ewange-
lickiego przemysłow-
ca Hugona Zacherta  
i Wiktorii Gundelach. 
Do śmierci ojca miesz-
kała w Łodzi, a następnie ok. 1900 roku wy-
jechała wraz z matką do Warszawy, gdzie po 
ukończeniu rosyjskiego gimnazjum nie mo-
gła kontynuować edukacji, w związku z czym 
podjęła naukę w Towarzystwie Kursów Na-
ukowych, prywatnej szkole sztuk pięknych 
Conti oraz Akademii Eksportowej w Wiedniu. 
Przed 1914 rokiem brała udział w tajnym To-
warzystwie Równouprawnienia Kobiet, które 
później działało legalnie jako Stowarzyszenie 
Umysłowo Pracujących Kobiet. Po wybuchu 
I wojny światowej wstąpiła do Towarzystwa 
Opieki nad Ofiarami Wojny. Od roku 1919 dzia-
łała w Mazurskim Komitecie Plebiscytowym, 
a od 1921 roku w Związku Obrony Kresów Za-
chodnich. W 1927 roku poślubiła swojego dru-
giego męża Józefa Biedrawę, z którym w 1934 
roku osiadła w Działdowie, gdzie uprzednio w 
1922 roku uczestniczyła w powstaniu Mazur-
skiego Domu Ludowego, a 1927 doprowadziła 
do powstania Muzeum Mazurskiego, w któ-
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rym następnie była kustoszem. W 1929 roku 
utworzyła Towarzystwo Przyjaciół Mazur.  
W Działdowie prowadziła też działalność tu-
rystyczną jako opiekunka i kierowniczka koła 
krajoznawczego dla młodzieży działającego 
przy tamtejszym Seminarium Nauczycielskim. 
Organizowane przez nią kursy rolniczo-gospo-
darskie dla dziewcząt przekształciły się w 1930 
roku w Państwową Szkołę Rolniczą Żeńską 
w Malinowie. W roku 1923 debiutowała jako 
literatka książką „Legendy mazurskie”. Przez 
wiele lat udzielała się także jako dziennikarka 
lokalnej prasy, będąc w latach 1923–1933 se-
kretarzem, a następnie redaktorem naczelnym 
„Gazety Mazurskiej”, w latach 1924–1938 redak-
torem „Kalendarza dla Mazurów”, a w latach 
1957–1965 kwartalnika „Komunikaty Mazur-
sko-Warmińskie”, na łamach którego od 1958 
roku publikowała ogólną bibliografię Warmii 
i Mazur za lata 1944–1960. Podczas II woj-
ny światowej ukrywała się pod nazwiskiem 
Bernatowicz. Po wojnie osiadła wraz z matką  
i córką w Olsztynie, gdzie piastowała stano-
wisko sekretarza generalnego oraz kierownika 
Instytutu Mazurskiego, który przekształcono 
później w Stację Naukową Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Olsztynie. W 1967 roku 
została nagrodzona w Olsztynie za całokształt 
pracy, a w 1968 otrzymała nagrodę regionalną 
im. Michała Lengowskiego. Zmarła w Prusz-
kowie. Została pochowana w Alei Zasłużo-
nych w Olsztynie. Jej imię nosi Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Zespół Szkół 
w Malinowie k. Działdowa oraz jedna z ulic  
w Działdowie. 

250 lat temu
17 grudnia 1770 roku w Bonn urodził się 

Ludwik van Beethoven, kompozytor i piani-
sta niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wie-
deńskich, a zarazem prekursor romantyzmu  
w muzyce, uznawany za jednego z najwięk-
szych twórców muzycznych wszech czasów. 
Już w młodości przeniósł się do Wiednia, gdzie 
rychło uzyskał reputację pianisty wirtuoza,  
a następnie wybitnego kompozytora. Mimo 
że około 25. roku życia zaczął tracić słuch, oka-
zał wielką siłę ducha i nie zaprzestał tworze-

nia swoich dzieł, nawet w okresie całkowitej 
głuchoty. W historii muzyki stanowi centralną 
postać pogranicza klasycyzmu i romantyzmu. 
Jego twórczość wytyczyła kierunek rozwoju 
muzyki na cały XIX wiek. Światową popular-
ność Beethoven zawdzięcza przede wszystkim 
swym dziewięciu symfoniom, choć równie 
przełomowe było znaczenie jego sonat i wa-
riacji fortepianowych oraz muzyki kameralnej, 
przede wszystkim kwartetów smyczkowych. 
Muzyka Beethovena łączy intensywność 
uczuć z doskonałością formy; wyraża się w niej 
apoteoza wolności i godności jednostki, woli 
życia, heroizmu, zmagań z losem oraz radości  
i powszechnego braterstwa. 

25 lat temu
23 grudnia 1995 roku zmarł przedwcześnie 

ks. Erwin Mikler, pierwszy proboszcz powsta-
łej kilka lat wcześniej Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Brennej-Górkach. 

Wiadomości z różnych źródeł 
zebrał Józef Król
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

Dziewiętnastowieczny polski poeta okresu 
pozytywizmu Adam Asnyk, zasłużony działacz 
Towarzystwa Szkół Ludowych w Krakowie  
w jednym ze swoich utworów pisał:

„Dziś znowu po trudach i znoju,
po wielu minionych już latach,
mieszkam w tym samym pokoju
i myślę czasami o kwiatach. 
Nie myślę już więcej o sławie
w tej biednej izdebce pod dachem
lecz patrzę w okno ciekawie
pojąc się wiosny zapachem
Lecz próżno wzywałem litości
jak inni przede mną wzywali,
Głos tylko mnie doszedł w ciemności
co wołał „ Idź dalej, idź dalej”…
Pamiętając o szalejącej pandemii, o prote-

stach społecznych i politycznych wyrażanych 
w polskich miastach, o kłopotach życia co-
dziennego, o ograniczeniach życia duchowego 
…”Idźmy dalej”…, przeżyjmy czas oczekiwania 
w blasku adwentowych świec i śpiewajmy 
kolędy, gdy gwiazda zabłyśnie nad stajenką, 
a aniołowie i pastuszkowie śpiewać będą na 
betlejemskich polach.  „Idź dalej….”

Ostatnie miesiące w życiu grup parafial-
nych, w tym Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego, ze względu na restrykcje sanitarne 
były prawie martwe. W listopadzie odpro-
wadziliśmy na cmentarz śp. Emila Kurcjusa, 
długoletniego członka, który był jednym ze 
współzałożycieli naszego Oddziału w 1984r. 
Wraz z nieżyjąca już małżonką zawsze aktyw-
nie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, 
wycieczkach i innych wydarzeniach .

30 października odbyło się organizowane 
przez parafię i Oddział naszego PTEw nabo-
żeństwo poświęcone pamiątce reformacji. Tym 
razem na tym wieczornym nabożeństwie przy-
pomniano postać ks. Dietricha Bonhoefera 
niemieckiego teologa, żyjącego i działającego 

w pierwszej połowie XX 
wieku. Sylwetkę przed-
stawił ks. Andrzej Men-
drok z Jasienicy. 

Prezentacja, popar-
ta fotosami przez Annę 
Wantulok , wypadła bar-
dzo interesująco, mimo 
iż sama postać jest dość 
trudna w odbiorze. Po-
nieważ postać Dietricha 
Bonhoefera,  z okazji 75 rocznicy jego śmierci,  
została przedstawiona w poprzednim numerze 
naszego czasopisma przez ks. prof. Manfreda 
Uglorza, pozwolę sobie tylko na przedstawie-
nie dwóch cytatów z wystąpienia ks. Andrzeja 
Mendroka: „Chrześcijanie wyrzekają się woj-
ny i przemocy, poszukując pokoju zakorzenio-
nym w pojednaniu oferowanym przez Boga. 
Jedyną bronią jest wiara. Przykazania „Nie 
zabijaj” i „miłujcie swoich nieprzyjaciół” są 
nam dane, abyśmy je wypełniali. Przykaza-
nie Jezusa „Miłujcie swoich nieprzyjaciół” ma 
newralgiczne znaczenie dla Kazania na Górze, 
twierdzi Bonhoeffer, bowiem miłość podsumo-
wuje całe jego przesłanie. Jednak ponieważ 
doświadczamy pokusy, aby ograniczać miłość 
do tych, których lubimy, Jezus wyraźnie okre-
śla, jaką miłość ma na myśli: „Miłujcie swoich 
nieprzyjaciół”, gdyż należy ona do najgłębszej 
istoty Ewangelii. Gdyby nie miłość Boga do 
Jego nieprzyjaciół, nie byłoby pojednania, ła-
ski, przebaczenia, zbawienia. Właśnie dlatego 
Jezus nakazuje nam, byśmy kochali naszych 
nieprzyjaciół.”

„Powiada się często o Bonhoefferze, że jest on 
nowym typem męczennika, męczennikiem nie-
religijnym. On, teolog i chrześcijanin, nie oddał 
swego życia bezpośrednio za wiarę chrześci-
jańską, lecz za to, że w imieniu prawa i obro-
ny człowieczeństwa wystąpił przeciw niespra-
wiedliwemu i nieludzkiemu państwu. W czasie 
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spaceru na podwórzu więziennym w Tegel pe-
wien więzień zadał mu pytanie, jak on, teolog 
i chrześcijanin, może uzasadnić i usprawiedli-

wić swój aktywny udział w oporze przeciw 
Hitlerowi. Bonhoeffer -  „Odpowiedział na to, 
że widząc szaleńca prowadzącego samochód  
z nadmierną prędkością, nie może pozostać 
spokojnie na chodniku. Jako duchowny nie 
może upatrywać swego głównego zadania  
w grzebaniu ofiar jazdy szaleńca i w pociesza-
niu poszkodowanych rodzin. Rzeczą ważniej-
szą jest wyrwanie kierownicy z rąk szaleńca.”

Ks. Dietrich Bonhoefer był głęboko wierzą-
cym ewangelikiem, rozumiejącym wiarę rów-
nież jako działanie. Za to działanie przeciw faszy-
stowskiemu państwu poniósł najwyższą karę.

Za przygotowanie wystąpienia składam  
ks. A. Mendrokowi serdeczne podziękowanie.

Przed nami Boże Narodzenie, chyba najra-
dośniejsze święta w naszym kalendarzu litur-
gicznym. Czy takie będą zważywszy na pan-
demię, restrykcje sanitarne i wprowadzane 
obostrzenia? „…Idźmy dalej…”

Życzę naszym Członkom, Czytelnikom  In-
formatora Parafialnego radosnych świąt, świa-
tłości rozświetlającej mroki dnia codzienne-
go i pełnej aktywności na 
wszystkich polach w następ-
nym roku kalendarzowym.

Leopold Kłoda
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Warto i należy wspomnieć

1. Człowiek zachodniego 
i wschodniego Kościoła

Sofroniusz Euzebiusz Hieronim, zwany księ-
ciem egzegetów, urodził się w zamożnej rodzi-
nie chrześcijańskiej w Strydonie w Dalmacji, 
około 347 roku, zmarł w 420 roku po Chry-
stusie. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym 
mieście. W bardzo wczesnym wieku udał się 
do Rzymu, aby studiować retorykę i filozofię. 
Zapoznał się tam dogłębnie z łacińskimi klasy-
kami, dzięki czemu w późniejszych latach mógł 
podjąć się dzieła swojego życia, a mianowicie 
poprawić stary łaciński przekład Pisma Świę-
tego (tzw. Itala), przede wszystkim dokonać 
nowego przekładu Pisma Świętego. 

Hieronim jest przykładem pracowitości. Co-
dziennie  pochylał się nad Pismem Świętym, 
tłumaczył różne teksty i pisał listy. Zawsze cie-
szył się wielkim autorytetem w Kościele. Już za 
jego życia wielu na zachodzie Europy zwracało 
się do niego, aby z jego pomocą rozwiązać kwe-
stie zarówno biblijne, jak i doktryny chrześcijań-

skiej. Świadczy o tym zachowana koresponden-
cja różnych teologów i osobistości kościelnych 
z Hieronimem. Prosper z Akwitanii (zm. po 455) 
nazywa go „nauczycielem świata”. Sławę zyskał 
dzięki wiedzy i pracowitości, chociaż miał trud-
ny charakter. Nie znosił sprzeciwów, w dyskusji 
z przeciwnikami nie przebierał w słowach, ła-
two wpadał w gniew, potrafił poświęcić przy-
jaźń w wypadku różnicy zdań. 

Hieronim po dość burzliwym okresie swoje-
go młodzieńczego życia i pod koniec studiów 
dał się ochrzcić. Opuścił też Rzym i udał się 
do Galii (obecnie Francja). W Galii pod wpły-
wem ascetów trewirskich postanowił prowa-
dzić ascetyczne życie, któremu był wierny aż 
do końca życia. W 373 roku rozpoczął podróż 
do Jerozolimy, ale w drodze zachorował i za-
trzymał się w Antiochii, gdzie gruntownie po-
znał język grecki. Następnie przez trzy lata na 
pustyni chalcedońskiej (niedaleko Antiochii), 
mieszkając w jaskini, uczył się języka hebraj-
skiego. Nauczycielem Hieronima był mnich 
pochodzenia żydowskiego.  

Następnie udał się do Konstantynopola, 
gdzie słuchał wykładów Grzegorza z Nazjanzu 
(329 − 390). Zaprzyjaźnił się też z Grzegorzem  
z Nysy (ok. 335−395). W tym czasie został 
wielbicielem teologicznej twórczości Orygene-
sa (ok. 185−254) i przetłumaczył z greckiego na 
łacinę kilka jego dzieł. Jednak w późniejszym 
okresie swojego życia stał się krytykiem Ory-
genesa. Ale niektóre poglądy Orygenesa przy-
swoił sobie na zawsze i je rozwijał.

W 382 roku na zaproszenie patriarchy Rzymu, 
Damazego (od 366 do 384), wraz z biskupem 
Paulinem z Antiochii (zm. 388) i Epifaniuszem 
z Salaminy (315−403) wziął udział w rzymskim 
synodzie. Po zakończeniu synodu pozostał na 
trzy lata w Rzymie, aż do śmierci Damazego, 
będąc jego osobistym sekretarzem. Po śmierci 
Damazego Hieronim opuścił Rzym z powodu 
jawnej wrogości niektórych kręgów rzymskich 
do niego. Udał się do Palestyny, gdzie osiadł  
w Betlejem. Przy pomocy bogatej rzymskiej 
chrześcijanki, Pauly, która razem z rodziną uda-
ła się także na wschód, wybudował w Betlejem 
trzy klasztory, jeden męski i dwa żeńskie. 

W 1600 rocznicę śmierci 
Hieronima ze Strydony
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Hieronim pozostawił po sobie bogatą spu-
ściznę, w postaci licznych przekładów dzieł, 
homilii i komentarzy do Pisma Świętego oraz 
własnych komentarzy i homilii, pism polemicz-
nych i listów. Dziełem jego życia była rewizja 
starołacińskiego przekładu Biblii i przekład ca-
łej Biblii z języków oryginalnych. Nikt wów-
czas nie był tak przygotowany jak Hieronim, 
do podjęcia tego dzieła, którego dokonał, będąc 
wcześniej zachęcany do tego przez Damazego, 
później zaś przez Augustyna, biskupa Hippony. 
Przekład Biblii, dokonany przez Hieronima, na-
zwany został Wulgatą i do dziś taka nazwa mu 
przysługuje. W średniowieczu Wulgata stała się 
oficjalną Biblią w Kościele rzymskim. 

Dlaczego po tysiącu sześciuset latach wspo-
minamy Hieronima i jego dzieło?  

W „Księgach wyznaniowych” luteranizmu aż 
11 razy spotykamy się z bezpośrednimi odnie-
sieniami do teologicznej spuścizny Hieronima. 
Przede wszystkim ks. Marcin Luter poszedł śla-
dem Hieronima i nie uznał jako kanoniczne tzw. 
księgi apokryficzne Starego Testamentu (we-
dług Kościoła rzymskiego deuterokanoniczne), 
chociaż niektóre tłumaczył z języka greckiego. 
I wreszcie − Hieronim ustalił dość precyzyjne 
zasady interpretacji Pisma Świętego. Niektóre  
z nich są aktualne do dnia dzisiejszego. 

2. Poglądy i dzieło życia Hieronima
2.1. Biblia i metody tłumaczenia Biblii

Hieronim bronił bezbłędności Pisma 
Świętego, chociaż przyjmował istnienie 
realnego natchnienia, a nie werbalnego. 
Hieronim jest przykładem teologa, który 
w swojej pracy teologicznej opierał się 
głównie na Piśmie świętym i tradycji 
kościelnej. Był więc niechętnym teologii 
spekulatywnej, filozofii Boga. Całe swoje 
życie poświęcił zrozumieniu Pisma Świę-
tego, jego tłumaczeniu i komentowaniu. 

Podstawą tłumaczenia Biblii powin-
ny być teksty oryginalne, dla Biblii Sta-
rego Testamentu hebrajski kanon pa-
lestyński, zaś dla Nowego Testamentu 
grecki Nowy Testament. Hieronim za 
kanoniczny uznawał tylko palestyń-

ski kanon Starego Testamentu. Tłumaczenie 
powinno być wierne, ale nie niewolniczo do-
słowne, ponieważ przekład musi być jasny  
i zrozumiały, czego nie da się osiągnąć przy 
tłumaczeniu niewolniczo linearnym.

Za Orygenesem uznawał Pismo Święte jako 
znak i tajemnicę dzieła stworzenia i odkupie-
nia. Jest ono tajemnicą, którą należy odszyfro-
wać i z którą trzeba nawiązać więź. Hieronim 
widział tę tajemnicę nie tyle w pojedynczych 
słowach, lecz przede wszystkim w całości tek-
stu biblijnego. Pisał: „Co do mnie, to nie tylko 
dopuszczam, lecz deklaruję z całą wolnością, że 
tłumacząc autorów greckich, z wyjątkiem świę-
tych Pism, gdzie także kolejność słów jest re-
gułą mistyczną, oddaję nie tyle słowo po sło-
wie, co raczej oddaję sens”. Na innym miejscu 
wyznaje: „Również ja trzymam się kryterium 
zachowywania elegancji stylu łacińskiego, ale 
bez jakiejkolwiek zmiany sensu”. „Tłumaczenie 
dosłowne zakrywa sens”. I radzi: „Niech nie bra-
kuje niczego z sensu, nawet gdyby brakowało 
czegoś słowom. Niech inni wyszukują sylaby 
i litery, ty szukaj pojęć”. Radził też: „Przekład 
[Biblii], jaki należy używać w Kościele, choćby 
miał piękno stylu, powinien jednak udawać, 
że go nie ma. Biblia unika pięknego stylu, po-
nieważ przemawia nie do szkół filozofów-próż-
niaków i wąskiej grupy «uczonych w piśmie», 
lecz do całego rodzaju ludzkiego”.
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2.2. Między tekstem biblijnym a Kościołem
Biblia jest księgą Kościoła, dlatego dla Hie-

ronima ważny był wykład świętych Pism  
w Kościele (ecclesiastica interpretatio).

Hieronim uważał, że − w perspektywie 
eklezjalnej, kościelnej − komentator Pisma 
Świętego i Pismo tworzy pewien krąg herme-
neutyczny, w którym studiowanie, nauczanie, 
słuchanie, modlitwa i życie zgodnie ze świa-
tłem słowa Bożego, są ze sobą ściśle powią-
zane. Dlatego komentarz do słów Pisma, czy 
to w formie komentarza do konkretnej księgi 
biblijnej, czy w formie homilii i katechezy, po-
winien raczej zmierzać do pouczenia i zachęty,  
a nie do dostarczania przyjemności i delekto-
wania się stylem i formą. Pisał: „Pragniemy 
przełożyć słowa na czyny, nie mówić o świę-
tych rzeczach, ale je czynić”. Dzięki temu wie-
rzący stają się „biblioteką Chrystusa”, a więc 
czytelnym przykładem dla niewierzących. Hie-
ronim, mając na myśli Nepocjana, krewne-
go Heliodora, napisał w liście do Heliodora: 
„Przez wytrwałą lekturę i codzienną medyta-
cję uczynił swe serce biblioteką Chrystusa”.

Nicią jednoczącą ów krąg hermeneutyczny 
jest klucz hermeneutyczny do świętych Pism, 
którym jest Chrystus. Dialog czytelnika Biblii 
z jej słowami, jest dialogiem z Chrystusem, 

ponieważ wszystkie natchnione Pisma mówią 
o Nim. Biblia jest więc miejscem spotkania  
z Chrystusem. Nieznajomość Biblii znaczy tyle, 
co nie znać Chrystusa. Jeśli znajomość Biblii 
jest znajomością Chrystusa, to czytelnik powi-
nien „pukać” do drzwi Chrystusa. 
2.3. Czytelnik i komentator Biblii

Wszyscy chrześcijanie muszą być uważnymi 
czytelnikiem Biblii, ale też jej komentatorami, 
jako „biblioteka Chrystusa”. Czytelników Pisma 
Świętego nie można zrównać z przeciętnymi czy-
telnikami jakiegokolwiek pozabiblijnego tekstu 
literackiego. Mogą oni się delektować jego sty-
lem i pięknem języka i formy. Czytelnicy Biblii 
powinni przede wszystkim słuchać Biblii. 

Dla czytających i komentujących Biblię  
w Kościele Hieronim ma szereg ważnych uwag 
i poleceń. Czytelnicy Pisma Świętego i jego ko-
mentatorzy nie tylko użyczając swojego głosu 
odczytują słowa Pisma, lecz są oni tymi, którzy 
przekazują jej orędzie „z ust autora do słuchu 
ucznia”. Spełnia więc rolę pośredniczącą, two-
rzy żywy krąg hermeneutyczny. Aby wypełnić 
swoje zadanie, musi być „rozważny, pilny, cie-
kawy, gorliwy i wykształcony”. 

Czytający z rozwagą, powinni czytać słowo 
po słowie, niczego nie opuszczając, ani też ni-
czego nie dodając do biblijnego tekstu. Przez 
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pilność rozumie Hieronim ukazywanie kon-
tekstu czytanego słowa, ponieważ kontekst 
jest komentarzem samym w sobie.

Pilność jest poszukiwawczą pasją, pobudza-
ną przez radość i przyjemnością poznawania. 
Powołując się na słowa Jezusa z Ewangelii we-
dług Mateusza: „Dlatego w podobieństwach 
do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słu-
chając, nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia 
się na nich proroctwo Izajasza, które powia-
da: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie ro-
zumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie 
ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, 
uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymru-
żyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie 
słyszeli, i sercem nie rozumieli” (Mt 13,13-15), 
w uczniach, którzy pytają o znaczenie słowa 
Bożego, widzi uczniów prawdziwych.

Ciekawość i gorliwość powinny być naj-
bardziej charakterystycznymi cechami czytel-
ników i komentatorów Biblii. Oznaczają one 
zaangażowanie pełne pasji, gorliwości i wy-
trwałości w intelektualnym poznawaniu Pi-
sma, odkrywaniu jego sensu i prawdy.

Hieronim, kiedy mówi o potrzebie odpo-
wiedniego wykształcenia czytelników i ko-
mentatorów, nie ma na myśli początkujących 
czytelników Biblii. Rozważność, pilność, cieka-
wość i gorliwość prowadzą do wykształcenia. 
Wykształcenie zawiera w sobie wiedzę ency-
klopedyczną i teologiczną. 

Wykształceni czytelnicy i komentatorzy Bi-
blii powinni dążyć do doskonałości. Powinni 
podczas lektury świętych Pism respektować 
różne poziomy poszukiwania prawdy, z których 
pierwszy wyraża się w wierności tekstowi. Nie-
wiele mniej ważne jest respektowanie tradycji 
kościelnej oraz umiejętności zasad interpreto-
wania biblijnego słowa, czyli − obecnie powie-
dzieć można − hermeneutyki biblijnej.

Ponadto komentatorzy Biblii powinni być 
świadomi tego, że są pośrednikami między bi-
blijnym słowem a słuchaczami, czyli między 
Chrystusem a Kościołem, oraz świadomi celu 
swojej egzegetycznej pracy − zbawienie słu-
chaczy.

2.4. Treść wiary Hieronima
Hieronim był przede wszystkim tłumaczem 

i komentatorem Pisma Świętego. Ale był czło-
wiekiem miłującym Kościół. Nie mógł być 
obojętny wobec tego, co Kościół naucza i nad 
czym w Kościele toczy się dyskusja. Żył po 
soborze w Efezie (325) oraz soborze w Kon-
stantynopolu (381). Przed nim były kolejne, 
ważne ekumeniczne sobory, o czym nie mógł 
wiedzieć. Ze zrozumieniem uchwał tych dwu 
pierwszych, ale także z wyczuciem konsekwen-
cji uchwał tych soborów, napisał piękne wy-
znanie wiary, głęboko duchowe i teologiczne: 

„Wierzymy w jednego Boga Ojca, Syna  
i Ducha Świętego, jednak nie w ten sposób, by 
Ojciec był tym samym, co Syn, ani Syn tym 
samym, co Ojciec, ani Ojciec czy Syn byli tym 
samym, co Duch Święty.

Ojciec bowiem jest ten, który powiedział: 
„Wydało serce moje Słowo dobre” [Ps 44, 2];

Synem jest − według wyrażenia Aposto-
la: „Pierworodny wszelkiego stworzenia” [Kol 
1,15], ponieważ napisano: „wszystko przez Nie-
go się stało” [J 1, 3];

Duchem Świętym jest ten, który − pocho-
dząc z Ojca − jest Ojcu i Synowi współwiecz-
ny i współistotny, ponieważ napisano: Duch 
jest Bogiem i [jest Duchem] Ojca, i Syna oraz: 
Jeden jest Duch na usługach tego, dzięki któ-
remu wiecznie i z którym wiecznie istnieje  
[J 4,24; por. Mt 10,20; Ga 4,6]. Niepojęty 
wprawdzie jest, ale wiernie działa w tajemni-
cy naszej wiary, aby Syna [poznano] jako jed-
norodzonego z Ojca, jedynego nie zrodzone-go.

Wyznaję Syna jako zrodzonego z Ojca przed 
wiekami, Boga z Boga, całość z całości, dosko-
nałość z doskonałości, wiecznego z wiecznego, 
równego Ojcu we wszystkich i przez wszyst-
ko. Bluźnierstwem byłoby Synowi Bożemu  
w pełnym znaczeniu przyznawać urodzenie  
a zaprzeczać mu natury [Bożej].

Wyznaję Trójcę Świętą doskonałą w jedno-
ści, jednego Boga nie w Osobie, ale w Istocie; 
ponieważ w tajemnicy naszej wiary Ojciec, 
Syn i Duch Święty są trzema osobami nie tak, 
by tworzyć trzech bogów, lecz są jednym Bo-
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giem, ale nie jedną Osobą.
Wyznaję, że wszystkie inne cechy Syna na-

leżą do porządku ekonomii [zbawienia], jak 
twierdzi Apostoł: „Wielka jest tajemnica naszej 
pobożności” [por. 1 Tm 3,16], tak iż − pozostając 
Synem Bożym − narodził się z Świętej Dziewi-
cy jako Syn Człowieczy. Pozostając, czym był, 
przyjął nowe cechy, których nie posiadał; nie 
tak, by Bóg w człowieka się zmienił, ale tak, 
by człowiek Bogiem się stał; nie tak, by zwy-
rodniał, przyjmując [człowieczeństwo], ale tak, 
by człowieczeństwo, które przyjął, uszlachet-
nić. Pozostając Synem „w naturze Bożej, przy-
jął postać sługi” [por. Flp 2,6.7]. Stąd stał się 
posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzy-
żowej; cierpiał i został ukrzyżowany według 
Pism świętych, znosząc wszystkie porażki na-
szej natury bez uszczerbku dla natury wyższej. 
Umierając zniszczył śmierć, kiedy − ukrzyżowa-
ny — przezwyciężył cierpienie; został zamęczo-
ny, aby udzielić życia; pochowany, by zmar-
twychwstać. A trzeciego dnia zmartwychwstał 
nie jako Bóg [zamieniony] w człowieka, ale 
jako człowiek w Boga. A po czterdziestodnio-
wym pobycie wśród uczniów wstąpił do nie-
ba; zasiada na prawicy Ojca, oczekiwany przez 
nas w wierze zmartwychwstania naszego ciała 
jako sędzia żywych i umarłych. On nam odda 
każdemu według uczynków: nagrodę za dobro, 
karę za zło”.

Zakończenie
Na zakończenie jeszcze kilka ważnych i głę-

bokich myśli Hieronima (a) i powołań na jego 
poglądy w „Księgach wyznaniowych” lutera-
nizmu (b). 

a) Wybór wypowiedzi na temat narodzenia 
Chrystusa i chrześcijańskiego życia

Z homilii na Boże Narodzenie
„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek 

mógł stać się Bogiem. Pan przyjął postać sługi, 
aby sługa mógł się przemienić w Pana. Miesz-
kaniec i stwórca niebios zamieszkał na ziemi, 
aby człowiek, mieszkaniec ziemi, mógł prze-
nieść się do nieba”.

„Chrystus nie szuka miejsca w świątyni je-
rozolimskiej, gdzie błyszczały: złoto, klejnoty, 

jedwabie i srebro; nie, On nie rodzi się wśród 
złota i bogactwa, On rodzi się na słomie, tzn. 
w stajni, bo gdzie jest stajnia, tam jest słoma 
i gnój, On rodzi się pośród błota naszych grze-
chów. On rodzi się w stajni, aby podźwignąć 
tych, co leżą na gnoju (por. Ps 113,7)”.

„Zobaczyliśmy Dziecię kwilące w stajni i od-
daliśmy Mu pokłon; uwielbiajmy Je codzien-
nie. Weźmy Je na ręce i adorujmy Syna Bo-
żego. Odwieczny Bóg od dawna przemawiał  
z nieba, ale nie zbawiał; zaczął kwilić na sło-
mie i zbawia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że 
zbawia nie majestat ale pokora. Syn Boży był  
w niebie i nie był czczony; zstąpił na ziemię 
i jest czczony. Trzymał w swym ręku słońce, 
księżyc, aniołów i nie był czczony; rodzi się na 
ziemi, jako człowiek, normalny człowiek, praw-
dziwy człowiek, aby uzdrowić całą ziemię”.
Wypowiedzi na temat życia chrześcijańskiego

„Błogosławione dziewictwo, w którego ser-
cu prócz miłości Chrystusowej, która jest mą
-drością, czystością, cierpliwością oraz sprawie-
dliwością i innymi cnotami, nie gości żadna 
inna miłość. (List 130)

„Nie ma nic bardziej władczego nad miłość. 
Jeśli prawdziwie miłujemy Chrystusa, jeśli pa-
miętamy, że jesteśmy Jego krwią odkupieni, 
to nie powinniśmy niczego bardziej chcieć,  
w ogóle nie czynić niczego innego, tylko to, 
czego On chce”. (List 148)

„Chociaż wierzymy, że są wielkie różnice 
między grzechami, ponieważ o tym także czy
-tamy, to jednak mówimy, że wielce poży-
teczną jest rzeczą dla naszego bezpieczeństwa 
obawiać się nawet tych najmniejszych na 
równi z największymi. O tyle łatwiej bowiem 
wstrzymujemy się od każdego wykroczenia,  
o ile bardziej się lękamy. Nierychło posuwa się 
do rzeczy wielkich ten, kto się wzdraga nawet 
przed małymi. A nie wiem zaiste, czy możemy 
nazwać lekkim grzechem to, co się popełnia 
na wzgardę Boga. I najroztropniejszy jest ten, 
kto nie tyle zważa na to, co jest nakazane, ile 
na tego, który nakazał, i nie myśli o wielkości 
rozkazu, lecz o godności tego, który rozkazuje”. 
(List 148) 
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„Nie ma nic wspanialszego i nic przyjemniej-
szego nad pokorę; ona bowiem przede wszyst-
kim zachowuje i strzeże wszystkich cnót. Naj-
milsi stajemy się dla ludzi i dla Boga wtedy, 
gdy zasługą życia jesteśmy wielcy, a pokorą 
najniżsi”. (List 148)

b) Wybór z „Ksiąg wyznaniowych”
O chrzcie i pokucie 
„Mówię to dlatego, abyśmy nie powzię-

li mniemania, jakie podzielaliśmy przez długi 
czas i do którego się przyzwyczailiśmy, jako-
by chrzest należał do przeszłości i jakoby już 
z niego, gdy się ponownie popadło w grzech, 
nie było żadnego pożytku; wynika to z tego 
powodu, że się na niego patrzy jako na akt, 
który został dokonany jednorazowo. Poszło to 
zaś stąd, że święty Hieronim napisał: - «Poku-
ta jest to owa druga deska, na której musimy 
płynąć i dobić do brzegu, gdy się rozbił okręt, 
na który wstępujemy i na którym płyniemy 
od chwili, gdy wchodzimy do społeczności 
chrześcijańskiej». W ten sposób właściwy uży-
tek chrztu został unicestwiony, tak iż nie może 
on nam już więcej pomóc. Powiedzenie to nie 
jest z tego względu słuszne, że okręt (chrzest) 
nie ulega rozbiciu, gdyż – jak powiedziano – 
jest on ustanowieniem Bożym, a nie naszym 
dziełem. Zdarza się jednak, że się pośliźniemy 
i wypadamy z okrętu; jeżeli więc ktoś wypad-
nie, niech się stara znowu przypłynąć do niego 
i trzymać się go, aż znowu nań wejdzie, i nie-
chaj tak żyje, jak poprzednio zaczął”.

O dwóch postaciach wieczerzy Pańskiej
„Ażeby nikt nie mógł wykrętnie wywodzić, 

że to się tyczy tylko kapłanów, Paweł, pisząc do 
Koryntów, przytacza przykład, z którego widać, 
że całe zgromadzenie przyjmowało obie posta-
cie. Zwyczaj ten długo przetrwał, w Kościele,  
i nie wiadomo, kiedy i za czyją sprawą został po 
raz pierwszy zmieniony, aczkolwiek kardynał 
Cusanus nadmienia, kiedy uznano ów nowy 
zwyczaj. Cyprian w kilku miejscach poświadcza, 
że ludowi podaje się krew Pańską. Poświadcza 
to także Hieronim, który mówi: Kapłani posłu-
gują przy eucharystii i rozdzielają ludowi krew 
Chrystusową. Nawet papież Gelezjusz nakazu-
je, by nie dzielono sakramentu” 

Usprawiedliwienie nie z uczynków, ale mi-
łosierdzia Bożego

„A Hieronim przeciwko pelagianom powia-
da: «Jesteśmy sprawiedliwymi wtedy, gdy 
przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, a spra-
wiedliwość nasza nie wynika z naszej własnej 
zasługi, lecz z miłosierdzia Bożego»” (OWA)

Kto należy do Kościoła?
Na ten temat wiele można się doczytać u oj-

ców; mówi bowiem np. Hieronim: «Kto zatem 
jest grzesznikiem splamionym jakimś brudem, 
tego nie można nazwać członkiem Kościoła 
ani o nim powiedzieć, że jest Chrystusowym»”. 

Równość między biskupami
„Hieronim powiada: «Jeżeli mowa o auto-

rytecie, to świat (orbis) jest większy niż miasto 
(urbs). Wszędzie, gdziekolwiek jest biskup, czy 
to w Rzymie, czy w Eugubium, czy w Konstan-
tynopolu, czy w Regium, czy w Aleksandrii, 
każdy ma tę samą godność i to samo kapłań-
stwo. Potęga bogactw i uniżenie ubóstwa czy-
nią kogoś albo wznioślejszym albo niższym»”.

O autorytecie i władzy w Kościele
„Hieronim otwarcie naucza, że według li-

stów apostolskich wszyscy, którzy stoją na cze-
le zborów, są biskupami i starszymi, i przytacza 
z Listu do Tytusa 1,5-7: «Dlatego pozostawi-
łem cię na Krecie, abyś w okręgach ustanowił 
starszych”, a następnie dodaje: „Biskup niech 
będzie mężem jednej żony». Podobnie i Piotr  
i Jan zwą się starszymi (1 Piotra 5,1; 2 Jana 1). 
Hieronim mówi też: «Że zaś później wybierano 
jednego, który był postawiony nad pozosta-
łymi, czyniono to w celu zaradzenia rozdarciu, 
aby przeciągając zbór do siebie nie rozdzierał 
tego zboru każdy. Albowiem i w Aleksandrii, 
począwszy od ewangelisty Marka aż do bisku-
pów Ezdrasza i Dionizjusza, wybierali starsi 
spośród siebie jednego i wynosili go ponad 
siebie, nazywając go biskupem. Tak jak wojsko 
wybiera sobie wodza, tak i diakoni wybierają 
spośród siebie tego, kogo znają jako szczegól-
nie pilnego, i uroczyście zwą go archidiako-
nem. Cóż więcej bowiem czyni biskup ponad 
to, co czyni starszy, z wyjątkiem ordynacji?”

ks. Manfred Uglorz
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Zespół Cantate
Koniec roku, podsumowania, plany na na-

stępny rok, wspólne kolędowanie, łamanie 
się opłatkiem i czas składania życzeń.... Tak 
było co roku w grudniu. A co przynosi nam 
rok 2020?  Ostatnie miesiące to czas ciągłego 
napięcia i zmian planów oraz wywrócenia do 
góry nogami ustalonego przez lata porządku 
różnych wydarzeń, do którego byliśmy przy-
zwyczajeni. 

Okres letni pozwolił nam po-
wrócić do prób, które jednak  
w połowie października uległy 
kolejnemu zawieszeniu. Nim po-
nownie przestaliśmy spotykać się 
w czwartkowe wieczory, zostali-
śmy poproszeni o zaśpiewanie  
w czasie uroczystości Konfirmacji 
w Starym Bielsku, która po zmia-
nie terminu odbyła się ostatecz-
nie w niedzielę 4 października 
2020 roku. Naszymi pieśniami 
ubogaciliśmy tę uroczystość, wy-

śpiewując słowa przesłania dla młodych lu-
dzi m.in. w pieśniach „Będę za nim iść” oraz 
„Schowaj mnie pod skrzydła Twe”.  

Okres Adwentu i Bożego Narodzenia to za-
wsze był dla członków Cantate okres inten-
sywnych prób i kolędowania w czasie świą-
tecznych nabożeństw. Chcąc w tym roku choć 
w małym stopniu podtrzymać tę tradycję, prze-

nieśliśmy nasze próby do przestrzeni 
wirtualnej. Co z tego wyniknie, być 
może ocenicie sami, jeżeli będziecie 
uczestniczyć w nabożeństwach świą-
tecznych na żywo 
lub na stronie pa-
rafialnej!

M a ł g o r z a t a 
Penkala-Ogrodnik
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Z życia Koła Pań

To już 25 lat…
W środę, 7 października 2020 r. odbyło się 

wyjątkowe spotkanie Koła Pań w Jaworzu. 
Spotkanie wyjątkowe z kilku powodów. Było 
to pierwsze spotkanie po wielomiesięcznej 
przerwie spowodowanej pandemią (przerwa 
trwała od marca). Jednak główną przyczy-
ną zorganizowania spotkania z zachowaniem 
obostrzeń był Jubileusz. Koło Pań w Jawo-
rzu powstało 8 października 1995 roku. Jubi-
leuszowe spotkanie odbyło się w przeddzień  
25 urodzin Koła. Gośćmi spotkania byli:  
ks. Władysław Wantulok, ks. Andrzej Krzy-
kowski, kurator Ryszard Milli oraz Jerzy 
Edward Kukla, który zainspirował do powsta-
nia Koła Pań w Parafii w Jaworzu.

Spotkanie prowadzi-
ła przewodnicząca Koła 
Anna Wantulok. Roz-
ważaniem Słowa Bo-
żego usłużył ks. Wan-
tulok. Podziękowania 
i życzenia w imieniu 
Rady Parafialnej prze-
kazał Ryszard Milli.  
W Kole Pań przez całe  
25 lat, aż do dziś, ak-

tywnie działa 
dziesięć Pań, 
które z oka-
zji Jubileuszu 
otrzymały pa-
miątkowe me-
dale.

Oglądając 
p r e z e n t a c j ę 
slajdów, pod-

sumowano ćwierć wieku działalności Koła 
Pań. Była to również sposobność do wspo-
mnień, a przede wszystkim do wdzięcznego 
wychwalania Boga za wspólny czas parafial-
nej aktywności.

Ufamy, że po zakończeniu czasu ograniczeń 
dany nam będzie powrót do wspólnych co-
miesięcznych spotkań.

Anna Wantulok
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Słowo Boże
w oczach dziecka

- Cześć Karolina! Ależ tu pachnie!
- Cześć! Pieczemy z mamą ciasteczka. To znak, 
że zbliżają się święta.
- Mogę się przyłączyć? 
- Jasne, Kajtek.
- Dzień dobry, Karolina powiedziała, że mogę 
się przyłączyć.
- Dzień dobry, oczywiście, jeśli tylko masz 
ochotę, to pracy wystarczy dla wszystkich.
- Pracy? Dla mnie to przyjemność. Co roku 
pomagam mamie piec ciasteczka. Puszczamy 
cichutko kolędy i zabieramy się do miesza-
nia, zagniatania, wałkowania, wycinania, no  
i oczywiście pieczenia. Kuchnia staje się na-
szym królestwem. Po pewnym czasie w całym 
domu pachnie tak pięknie, jak u Was…
- Kajtku, a co u Was ze świętami?
- Chyba będą smutne. Rodzice opiekują się 
dziadkiem i zostali w Niemczech. Nie wiem, 
czy uda im się przyjechać na święta. Na razie 
w domu jest zupełnie cicho i wcale nie czuć, że 
adwent się kończy, a święta coraz bliżej. Chyba 
będę miał zdalne święta.
- Kajtek, co ty wygadujesz? Zdalne święta? Jak 
ty sobie to wyobrażasz?
- Nie wyobrażam sobie. Ale są zdalne lekcje  
w szkole, zdalna szkółka niedzielna, to pewnie 
da się zorganizować też zdalne święta. 
- Przecież na święta rodzice na pewno nie zo-
stawią cię samego. 
- Karolinko, ktoś dzwoni do drzwi. Sprawdź, 
proszę, kto to. Ja mam całe ręce w cieście.
- Kajtek, chodź. Ktoś do ciebie.
- Do mnie? O rany! Tato, jak dobrze, że jesteś!
- Dzień dobry! Nie zastałem Kajtka w domu, 
więc pomyślałem, że może poszedł do Karo-

liny. Ale wchodząc po schodach, poczułem 
ten wspaniały świąteczny aromat i nabrałem 
pewność, że musi tu być.
- Właśnie rozmawiamy, jakie smutne czekają 
Was święta. 

- Nie martwcie się, te święta nie będą smutne. 
Co prawda przyjechałem sam, mama została  
z dziadkiem, ale dziadek czuje się już dużo le-
piej, choć wymaga ciągle opieki. 
- Całe szczęście, tato. Już myślałem, że będę 
miał zdalne święta.
- Zdalne święta? A wiesz, że to całkiem dobry 
pomysł. 
- To może przyjdziecie do nas w Wigilię, za-
praszamy. Jest Was tylko dwóch, więc mimo 
ograniczeń, nie przekroczymy limitu osób. Ser-
decznie zapraszamy.
- Kajtek, chyba nie damy się prosić. 

Zdalne święta?
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11 października we wszystkich punktach 
naszej parafii odbyły się nabożeństwa rodzin-
ne. Te nabożeństwa były kierowane przede 
wszystkim do dzieci, które w okresie pande-
mii nie uczestnicą w szkółkach niedzielnych. 
Nabożeństwa te odbyły się w momencie, kie-
dy dzieci chodziły do szkoły i nie było jeszcze 
takich ograniczeń, z jakimi mamy obecnie do 
czynienia. 

Nabożeństwo w Jaworzu zgromadziło sporo 
dzieci, które przyszły do kościoła razem z ro-
dzicami, dziadkami. Tematem tego rodzinnego 
nabożeństwa był „Prawdziwy skarb”. Temat 
ten wypływał z tekstu biblijnego, który był 
wyznaczony na XVII niedzielę po Trójcy Świę-
tej z V księgi Mojżeszowej: „To przykazanie 
bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla 
ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest 
ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż 
nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi,  
i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie 
jest też ono za morzem, aby trzeba było mó-

wić: Któż nam się przeprawi za morze i do 
nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy 
je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest sło-
wo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je 
czynił”. (30,11-14)

Nabożeństwo prowadzili Anna Wantulok 
i ks. Władysław Wantulok. W czasie kazania 
były pokazywane slajdy, które obrazowały 
kazanie. Słyszeliśmy historię Kamila, które-
mu co noc śnił się ten sam sen: skarb ukry-

Prawdziwy skarb
Nabożeństwo rodzinne w Jaworzu

- Bardzo dziękujemy, chętnie przyjdziemy.
- A co ze zdalnymi świętami? Połączymy się  
z mamą i dziadkiem? 
- Oczywiście, tym sposobem przy wigilijnym 
stole będzie nas więcej.
- Święta Bożego Narodzenia są pełne radości, 
świętujemy narodziny Bożego Syna. Pamięta-
cie ten werset: „Albowiem Bóg tak umiłował 
świat…
- Pamiętamy! …że Syna swego jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).
- A ja pamiętam jeszcze ten: „Prawdziwa świa-
tłość, która oświeca każdego człowieka, przy-
szła na świat” (J 1,9). 
- Rzeczywiście. Gdy pasterzy zbudził anioł, 
najpierw zobaczyli wielką światłość, później 
usłyszeli radosną nowinę, że w Betlejem na-
rodził się Zbawiciel - Jezus. Od razu ruszyli, by 
Go odnaleźć, oddać pokłon  i powitać.
- Oni przynajmniej mieli niedaleko, przecież 
ich pastwiska były wokół Betlejem. A trzej 
królowie ze Wschodu? Przed nimi była bardzo 

daleka droga. Prowadziło ich światło betle-
jemskiej gwiazdy. 
- Pokonali odległość i inne przeciwności, by 
przybyć do Jezusa, powitać Go i oddać Mu po-
kłon.
- Ciekawe, jakby to było, gdyby mogli połą-
czyć się zdalnie i zorganizować spotkanie on-
line.
- Myślę, że nic nie zastąpi osobistego kontak-
tu. Jeśli jednak nie ma takiej możliwość, bo 
ktoś jest daleko i nie może przyjechać, to trze-
ba skorzystać z możliwości techniki.
- Przynajmniej w taki sposób będziemy mogli 
razem przeżywać radość z Narodzenia Jezusa.
- Mama i dziadek obejrzą jutrzenne nabożeń-
stwo w internecie. Ale my idziemy na Jutrznię 
do kościoła. 
- Postanowione!
- Ale, ale… wyciągajcie szybko 
te ciasteczka z piekarnika, bo się 
przypalą…

Anna Wantulok
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ty gdzieś we Wiedniu pod mostem. Kamil  
w końcu udał się tam piechotą i w nocy zaczął 
szukać skarbu. Pewien wiedeńczyk zobaczył go 
i spytał, co robi w tym miejscu. Kamil opowie-
dział swój sen. Na to wiedeńczyk roześmiał się 
i opowiedział mu, co jemu śni się każdej nocy: 
otóż również skarb, tyle że pod podłogą jakie-
goś domu w Polsce. Wiedeńczyk wytłumaczył, 
że jest na tyle rozsądny, że nie krąży po świe-
cie, szukając owego skarbu, bo sny to tylko 
sny! Kamil, słuchając opowieści przekonał się, 
że dom, o którym mówi wiedeńczyk, jest jego 
domem. Natychmiast wrócił do Polski – we 
własnym domu odnalazł skarb. Pod podłogą 
odnalazł skrzynię, a w niej ukryty skarb. Czy 
wiecie, co było tym skarbem? Powiecie: złoto, 
pieniądze albo jakieś wartościowe przedmioty. 
Otóż nie. W tej skrzyneczce było coś o wiele 
cenniejszego. Była to stara księga. Tą księgą 
była Biblia, którą jego dziadek ukrył pod pod-
łogą. Kamil wcale nie musiał iść piechotą tak 
daleko. Prawdziwy skarb był blisko niego, na 
wyciągnięcie ręki. 

Bóg daje nam prawdziwy skarb, którym 
jest Biblia. Dzisiaj, jeśli tylko człowiek tego 
chce, może mieć kontakt z Bożym Słowem bez 
względu na to, ile ma lat.  Mimo, że dzieci nie 
spotykają się razem w szkole na lekcjach religii, 
że szkółki niedzielne są zawieszone, to jednak 
Słowo Boże możecie, drogie dzieci, usłyszeć 
poprzez lekcje religii prowadzone zdalne, po-
przez uczestniczenie w szkółce niedzielnej, do 
której link jest umieszczony na stronie inter-
netowej naszej parafii (www.parafiajaworze.
pl). Nie trzeba wędrować nie wiadomo gdzie, 
by usłyszeć Boże Słowo. Byśmy mogli je do-
brze usłyszeć, Bóg posłał na ten świat swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, który jest żywym Sło-
wem, Słowem, które ciałem się stało.

Opowiem wam jeszcze jedną historię. Oto 
do pewnego domu zajechał turysta, który nie 
miał gdzie przenocować. Zapukał do drzwi  
i poprosił gospodarzy o nocleg. Gospodarze 
się zgodzili, a że była już późna godzina za-
prosili gościa na kolację. Gość przyszedł do 
pokoju, zasiadł za stołem. Na stole było coś 
do jedzenia, ale też leżała na nim Biblia. Gość 
trochę się zdziwił, że Biblia leżała na stole.  
U nas tak jest zawsze - mówią gospodarze. Bi-
blia jest dla nas bardzo ważna. Czytacie tę księ-

gę? Tak, oczywiście - odpowiadają gospodarze. 
To dobrze - odpowiada gość, bo w Biblii jest 
wielki skarb. Wziął do ręki Biblię, otworzył ją 
i ukradkiem włożył do niej kilka banknotów  
o sporej wartości. Każdy banknot włożył na 
innej stronie tak, by nie było go widać. Za-
mknął Biblię i położył na miejsce. Następnego 
dnia po śniadaniu odjechał. Minął rok. Gość 
wrócił do tego samego domu i poprosił o noc-
leg. Przy kolacji Biblia jak zwykle leżała na 
stole. Wziął ją do ręki i mówi do gospodarzy: 
To dobrze, że Biblia jest tak blisko was. Wie-
cie, że w tej Biblii jest prawdziwy skarb? Tak, 
oczywiście, że wiemy. Gość otworzył Biblię  
i znalazł w niej banknoty, które włożył w nią 
przed rokiem. W Biblii jest prawdziwy skarb. 
Oczywiście nie mam tu na myśli pieniędzy, ale 
skarb duchowy. Skarb, w którym jest nowe ży-
cie i Boże błogosławieństwo. Myślę, że z tej 
historii możemy wszyscy wyciągnąć dla siebie 
ważną prawdę. W Biblii jest prawdziwy skarb.

Bóg nie każe nam dziś przemierzać morza 
w poszukiwaniu Siebie. Daje nam Chrystusa, 
który przyszedł na świat w żłóbku i stajence. 
On rodzi się dla nas, dla dużych, jak i małych  
i chce, byśmy przyjęli go do swoich serc, by-
śmy Mu zaufali i w Jego mocy szli przez ży-
cie. Oby Boże Słowo było - mówiąc słowami  
z V księgi Mojżesza – w naszych sercach, na na-
szych ustach i w naszych działaniach w życiu. 
Spraw to o Boże. Amen.

Anna Wantulok
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Dziecko na szkółce niedzielnej
Nabożeństwa Rodzinne, które odbyły się  

11 października w Jasienicy oraz w Świę-
toszówce, były poprzedzone wieloma przygo-
towaniami.  Nad opracowaniem pieśni, liturgii 
i całą organizacją czuwał ks. A. Krzykowski. Po 
dłuższej przerwie z powodu pandemii zespół 
muzyczny Młodzi Duchem (A. Macura, P. Wie-
ja, P. Macura, D. Krzykowska) spotkał się w so-
botnie popołudnie na próbie w Jasienicy, aby 
przypomnieć sobie pieśni oraz przebieg nabo-
żeństwa dla rodzin z dziećmi. Był to pierwszy 
występ w maseczkach, przyłbicach, z zachowa-
niem odpowiedniego dystansu. 

Dekoracja ołtarzy w obu kościołach wyma-
gała przemyślanej strategii. Snopki zbóż, któ-
re zostały wykorzystane podczas nabożeństw 
jako rzeczywiste rekwizyty, oraz kolorowa 
prezentacja multimedialna miały dzieciom  
i ich rodzicom przybliżyć treść i nastroje historii 
biblijnej, którą przedstawił ks. A. Krzykowski. 
Treścią kazania były losy niezwykle ciekawej 
postaci - moabitki Rut, która była prababką 
króla Dawida.

Księga Rut rozpoczyna się od opisu głodu, 
który zmusił rodzinę Elimelecha i Noemi do 
opuszczenia Betlejem i zamiesz-
kania w pobliskim Moabie. Tam 
ich synowie Kilion i Machlon, 
ożenili się z miejscowymi pan-
nami Rut i Orpą. Niestety, dom 
pełen szczęścia i radości zamie-
nił się w dom żałoby i smutku 
po śmierci Elimelecha i jego sy-
nów. Orpa wróciła do swojego 
domu, natomiast Rut została ra-
zem z Noemi, która potrzebowa-
ła wsparcia ze strony synowej. 
Noemi postanowiła wrócić do 
Betlem gdzie miała nadzieję na 
pomoc krewnych. Kiedy Noemi 
i Rut przybyły do Betlejem, był 
czas żniw. Rut ciężko pracowa-
ła w polu, zbierając kłosy zbóż 

pozostawione przez żniwiarzy. Każde zebrane 
ziarno dawało nadzieję na posiłek i przeżycie. 
Ofiarność i poświęcenie Rut zostało wynagro-
dzone. Boaz, właściciel pól na których zbiera-
ła kłosy poprosił Rut, aby została jego żoną.  
W ten sposób Rut znalazła szczęście u boku Bo-



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 10042

aza, których Bóg obdarował synem Obedem.
Rut dała się poznać jako troskliwa opiekunka 
swojej teściowej, Noemi. Jej postać pozwala 
zrozumieć, że powinniśmy budować szczere 
relacje z bliskimi i z panem Bogiem, który ma 
wszelką moc na niebie i na ziemi, sprawi, że 
On podzieli się tą mocą z nami.  

Uczestnicy nabożeństwa usłyszeli, że na-
leżymy do miłującego, wiernego i potężne-
go Boga, który troszczy się o swoje dzieci, tak 
jak o Noemi i Rut- dwie wdowy bez żadnych 
perspektyw na przyszłość. Pan Bóg cieszy się, 
kiedy jesteśmy Mu wierni w zwyczajnych, 
codziennych zmaganiach i gdy w naszych re-
lacjach odbijamy Jego charakter.  Księga Rut 
przypomina o błogosławieństwie wynikają-
cym z posłuszeństwa.  

Powinniśmy modlić się do Boga, wierzyć 
w Niego, pozostać blisko Niego, pielęgnować 
bliskie relacje i społeczność z Nim. On jest na-
szym Przyjacielem i Pomocnikiem – w takim 
stopniu, w jakim Mu zaufamy, począwszy od 
największych prób życia, do tych najmniej-
szych, codziennych spraw. 

Tradycją nabożeństw rodzinnych jest za-
angażowanie dzieci w jego przebieg. Podczas 
głoszonego kazania ochotnicy udzielali odpo-
wiedzi na pytania, dzielili się swoją wiedzą na 
temat uprawy zbóż oraz żniw. Przypomnieli 
wszystkim, jakie inne smaczne produkty ze 

zbóż możemy uzyskać- kasze, płatki, kleiki 
i inne produkty zbożowe.  Na zakończenie 

wszyscy zebrani w kościele zostali ob-
darowani pachnącymi chlebkami, które 
ofiarował właściciel piekarni p. Marian 
Mrowiec, za co składamy serdeczne po-
dziękowania.

Żegnając się radośnie, czyniliśmy to  
z nadzieją na następne nabożeństwa ro-
dzinne. Niestety, stan epidemiczny jaki 
panuje w kraju uniemożliwia na razie 
organizację takich nabożeństw. Czeka-
my z nadzieją na poprawę sytuacji, któ-
ra umożliwi organizację 
kolejnego święta rodzin-
nego.

Dorota Krzykowska
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Dziecko w przedszkolu

Praca zdalna w połączeniu z izolacją spowo-
dowaną epidemią koronawirusa odbija się nie 
tylko na zdrowiu fizycznym, ale też na kon-
dycji psychicznej. Jednym z podstawowych 
symptomów pogorszonego zdrowia psychicz-
nego jest obniżony nastrój, ale też rozdrażnie-
nie i ogólne uczucie zmęczenia. Zamknięcie, 
brak możliwości swobodnego poruszania się 
czy kontaktu z ludźmi może źle wpływać na 
samopoczucie.

Co innego podjąć dobrowolną decyzję  
o ograniczeniu aktywności, a co innego być do 
niej zmuszonym zewnętrznymi okolicznościa-
mi, na dodatek w sytuacji narastającej paniki 
związanej z rozprzestrzenianiem się nieznane-
go wcześniej wirusa. WHO i naukowcy na ła-
mach prestiżowych periodyków medycznych 
wskazują, że jednym z ubocznych skutków 
pandemii mogą być problemy ze zdrowiem 
psychicznym. Jak reagujemy na społeczny nie-
pokój, zależy w dużej mierze od nas.

Dzieci spostrzegają świat w dużej mierze 
naszymi oczami, empatycznie czują, że nie jest 
tak jak powinno. Odczuwają nasze napięcie, 
nie rozumiejąc, z jakiego powodu wynika, 
więc zaczynają myśleć, że to ich winna. Do-
datkowo nie mogą widywać się ze swoimi 
znajomymi i przyjaciółmi, bardzo często nie 
chodzą do przedszkola, nie wychodzą na plac 
zabaw, do sklepu też nie idą, ponieważ złapią 
wirusa. Mamo, tato co to jest ten wirus. Jeżeli 
nie wytłumaczymy dziecku, co to jest w pro-
sty i normalny sposób, zacznie wyobrażać so-
bie nie wiadomo jakiego potwora. Zaczną się 
lęki przed przestrzenią, przed ludźmi…Może-
my skorzystać z gotowych publikacji dla dzieci 
wydawanych przez ośrodki pomocy społecz-
nej lub dobrze znanego Youtuba:

https://www.youtu.be/vgOjaF_ZZgg  - baj-
ka o wirusie

https://www.youtu.be/QT-2bnINDx4 - pio-
senka przegoń wirusa

https://www.youtu.be/Grc0dN9q-Lg - koro-
nawirus na świecie

Jest bardzo dużo filmików, które pomogą 
nam wytłumaczyć dziecku, czym jest wirus. 
Obejrzyjmy je razem z dzieckiem i starajmy 
w spokojny sposób wytłumaczyć każde nur-
tujące je pytanie. Jeżeli chodzi o organizację 
życia, niestety, musimy sobie sami najpierw je 
uporządkować i przywyknąć do życia w no-
wej sytuacji. Po prostu się przystosować - je-
żeli my będziemy pogodni i będziemy patrzeć 
z nadzieją i radością w przyszłość, to na pew-
no nasze dzieci będą zdrowe przede wszystkim 
psychicznie.

Pomogą nam w tym różne webinaria np. 
Uniwersytetu SWPS

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/
relacje/20637-polowa-prawdy-o-samotnosci
-czyli-o-pozytkach-z-odosobnienia 

Trudnym momentem dla większości z nas 
jest początek epidemii, zaadaptowanie się do 
poczucia zagrożenia i lęku, konieczności reorga-
nizacji życia, wprowadzenia pewnych zmian. 
Na przystosowanie się do nowych warunków 
potrzebujemy zazwyczaj ok. 2-3 tygodni.

– To trudny okres, bo działamy pod wpły-
wem emocji, zachwiania poczucia bezpie-
czeństwa, rytuałów, zmian, które nagle trzeba 
wprowadzić. Ale z drugiej strony to niezbędny 
czas, który wpływa na to, że jesteśmy w stanie 
dostosować się do sytuacji, mobilizuje nas do 
działania, jest motywatorem do przystosowa-
nia się – uważa dr n. o zdr. Małgorzata Kowal-
czyk psycholog, psychoterapeuta, kierownik 
Zakładu Psychoterapii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi.

Władze wprowadzają w życie przepisy, któ-
re mają zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania 

Wpływ odosobnienia 
na psychikę dzieci
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się wirusa i uspokajają, że są to działania pro-
filaktyczne. To sprawia, że jesteśmy coraz bar-
dziej uważni na różne sytuacje, ale też wiąże 
się z dużymi zmianami w naszej codzienno-
ści, w naszym rytuale funkcjonowania. I póki 
co, paradoksalnie może się to nam wydawać 
gorsze niż zakażenie nowym koronawirusem. 
Zdaniem specjalistów nawet osoby, które do-
tychczas nie miały problemów psychicznych, 
będą odczuwały lęk – o pracę, sytuację mate-
rialną, zdrowie – to zbiorowe doświadczenie, 
nie unikniemy go. Ważne, by podjąć próbę, 
aby nie ulegać panice.

Jak nie dać się panice
•	 Nie	poddawaj	się	atmosferze	strachu.
Niepokój w obecnej sytuacji jest natural-

ną reakcją, ale ważne, by nami nie owładnął. 
Wspólne przeżywanie, także niepokoju, ma 
pozytywne strony pod warunkiem, że ma to 
wymiar wspierający, a nie wzmacniający lęk. 
Warto zwrócić uwagę, że to jest doświadcze-
nie nas wszystkich i dobrze jest być w kon-
takcie z innymi: dzwonić do siebie nawzajem, 
pytać o zdrowie, interesować się problemami, 
pomagać je rozwiązywać, a zatem szukać dróg 
rozwiązania problemu, a nie nakręcać spirali 
wzajemnego lęku i strachu.

•	 Mądrze	korzystaj	z	mediów.
– Nie chodzi jednak o zupełne odcinanie 

się od mediów, chociażby ze względu na za-
rządzenia władz państwowych, które warto  
i trzeba znać. Lepiej jednak to sobie jakoś ucy-
wilizować, dawkować. Np. przeglądam inter-
net o określonych godzinach, poświęcam na to 
konkretną ilość czasu, sprawdzam tylko, co no-
wego, a nie poszukuję wszystkiego, co na ten 
temat zostało napisane. Bo im więcej wchodzi 
się w internet, tym łatwiej natknąć się na in-
formacje straszące, nieprawdziwe – ostrzega dr 
Murawiec.

Warto pamiętać, że w sieci rozprzestrzenia 
się mnóstwo nieprawdziwych informacji i nie 
przyjmować bezkrytycznie kolejnych sensacyj-
nych doniesień. Jednym z największych pro-
blemów dla ludzi siedzących w domach jest 
dzisiaj natłok informacji. Każdy wie coś o ko-

ronawirusie, każdy podaje te same informacje 
w nieco innym sensie.Ta pogoń za uwagą od-
biorców może prowadzić do rosnącego poczu-
cia zagrożenia – nagłówki w mediach są coraz 
poważniejsze, a końca pandemii nie widać.

Dlatego warto zastosować się do kilku zdro-
wych praktyk, które mogą Ci pomóc przetrwać 
ten czas nie tylko w domu, ale też w zdrowiu 
psychicznym.

Przede wszystkim – trzeba odciąć się od nad-
miaru newsów; od niedoboru informacji gor-
szy jest w czasie pandemii tylko ich nadmiar.

Dla wielu osób czas pandemii jest również 
wyzwaniem, bo pracodawcy zredukowali ich 
etaty lub stanowiska – jest to kolejny, bardzo 
silny stresor, który może powodować pojawie-
nie się niepokojących objawów.

Czas kwarantanny może być też dobrą oka-
zją do nauki nowych rzeczy lub początkiem 
przekwalifikowania się. Wiele kursów jest 
obecnie darmowych (!) lub znacznie przecenio-
nych, dzięki czemu znalezienie czegoś warto-
ściowego nie musi być problemem.

Jeśli jednak musisz zostać w domu, a nie 
masz przestrzeni, żeby gdzieś wyjść – staraj 
się urozmaicać swój dzień, jak tylko możesz. 
Odśwież dawne kontakty ze znajomymi – do-
stępność narzędzi do wideorozmów jest obec-
nie ogromna, a mało co jest tak skutecznym 
zapełniaczem czasu jak opowiadanie dawnym 
znajomym o tym, co się wydarzyło przez ostat-
ni czas. Nadrób książki, obejrzyj coś, spędź czas 
z domownikami – dzieciaki najbardziej uwiel-
biają wspólne działania domowe. Jeżeli przy-
mkniemy oczy na niedociągnięcia i mały har-
mider oraz rozgardiasz powstały w czasie np. 
wspólnego gotowania będziemy mieli nieza-
pomniane wspomnienia ; jeśli możesz – pomóż 
tym, którzy potrzebują pomocy.

I co najważniejsze: życzę Państwu, żebyśmy 
się spotkali po tej całej pande-
mii w tym samym stanie zdro-
wia, też psychicznego.

Marta 
Zworska-Berek
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„SOLA SCRIPTURA“

Temat tegorocz-
nej edycji Ogólno-
polskiego Konkur-
su Biblijnego „Sola 
Scriptura 2020/2021” 
brzmi: Dawid król 
Izraela. Zadaniem 
uczestników jest 
poznanie tekstu bi-
blijnego z 1.Księgi 
Samuela rozdziały 
16-31 oraz z 2.Księgi 
Samuela rozdziały 
1-12. 

Ze względu na ograniczenia związane z pan-
demią i zamknięcie szkół, organizatorzy zde-
cydowali, że konkurs w tradycyjnej formie 
nie odbędzie się. Jednak doceniając wysiłek 

uczniów, włożony w przygotowania do kon-
kursu zdecydowano, że w sobotę 23 stycznia 
2021 roku przeprowadzony zostanie test inter-
netowy. Zakres materiału nie ulega zmianie. 
Konkurs rozegrany zostanie w trzech katego-
riach wiekowych: grupa I – kl. 4-6 SP, grupa 
2 – kl. 7-8 SP, grupa 3 – szkoły ponadpodstawo-
we. Uczestnicy, którzy zdobędą 80% punktów, 
otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Dla uczniów kl. 1-3 SP przygotowano kon-
kurs plastyczny na temat: Życie króla Dawi-
da. Prace powinny być wykonane w formacie 
A4 techniką wydzieranki. Termin składania  
w kancelarii parafialnej zatytułowanych i pod-
pisanych prac upływa 31 stycznia 2021 roku.

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.

Sięgnij po pomoc

MYŚL O SOBIE DOBRZE

W okresie pandemii warto uruchomić w sobie 
świadomość własnych sił i możliwości radzenia 
sobie z zagrożeniami zdrowia.

Każdy z nas może sterować swoimi myślami. 
Możemy myślą wyodrębnić siły naszego orga-
nizmu, aby osiągnąć odpowiedni stan psycho-
fizyczny. Możemy przy pomocy różnych technik 
np. wizualizacji, dokonywać zmian, mobilizować 
nasz organizm do budowania, do zwalczania ne-
gatywnych zjawisk wewnątrz ciała.

Choroba i zdrowie, podobnie jak warunki ze-
wnętrzne, w jakich się znajdujemy, mają swoje 
źródło w myślach. Chore myśli będą się wyraża-
ły przez chore ciało. Nasze ciało jest sługą umy-
słu. Jest posłuszne jego działaniu, przy czym po-

słuszeństwo to jest świadome lub automatyczne. 
Przez przyzwolenie na niewłaściwe myśli ciało 
szybko ulega chorobom i traci swoją odporność.  
Ludzie, którzy żyją w lęku przed chorobą, to ci, 
którzy rzeczywiście chorują. Niepokój szybko 
osłabia organizm i odsłania go na różne dolegli-
wości. Niedobre myśli, chociaż pozornie fizycznie 
obojętne, szarpią nasz system nerwowy. 

Ciało jest delikatnym i podatnym instrumen-
tem, który łatwo reaguje na myśli, wyciskające 
na nim swoje piętno. Wirusy i bakterie choro-
botwórcze dotykają każdego człowieka, a jednak 
nie wszyscy chorują. Niektórzy ludzie mają od-
porność na działanie wirusów i bakterii, składo-
wą tej odporności jest nasz umysł.

Dobre, jasne i pogodne myśli budują ciało 
pełne energii i wdzięku. Nawyki myślowe za-
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wsze będą produkowały swoje własne efekty, 
dobre lub złe, będą zatruwały nas lub oczysz-
czały.

Myśli są źródłem działania, życia i radości, 
uczyń więc to źródło czystym, a wszystko będzie 
jasne i czyste. 

Zmiana diety dla poprawienia zdrowia nie po-
może, jeśli myśli nadal będą zatruwały organizm.

Jeżeli pragniesz odnowić twoje ciało, upięk-
szaj twój umysł. Złośliwe myśli, zawiść, rozcza-
rowanie i przygnębienie okradają ciało ze zdro-
wia i urody. Skwaszona twarz nie stała się taka 
z przypadku – jest odbiciem skwaszonych myśli. 
Zmarszczki, które szpecą, to są wytwory kapry-
sów i złości. Lecz są też zmarszczki, które budzą 
sympatię- to są zmarszczki śmiechu i radości.

Zmarszczki na twarzach starszych osób są 
odbiciem ich życia, żłobione są przez radość  
i śmiech lub przez złe pasje. Dla tych, którzy 
żyli pogodnie, także starość jest pogodna. Kiedy 
przychodzi im umierać, umierają tak spokojnie 
jak spokojnie żyli. Życie uwikłane w myśli wro-
gie, cyniczne, pełne podejrzliwości i zawiści, to 
przekreślanie swojej wolności i swobody.

Natomiast myśleć dobrze o wszystkich, roz-
weselać innych, cierpliwie uczyć się poznawać 
dobro w ludziach, to jest droga do dostrzegania 
dobra w sobie, do budowania pozytywnego ob-
razu siebie.

Miłość własna oznacza akceptowanie siebie 
jako osoby wartościowej. Akceptacja oznacza 
również brak narzekania. Ludzie w pełni aktyw-
ni nigdy nie narzekają, a w szczególności nie 
narzekają na to, że skały są twarde, niebo po-
chmurne a lód zimny. Narzekanie to styl tych, 
którzy nie ufają sobie. 

Użalanie się nad sobą jest czynnością szkodli-
wą, która przeszkadza ci w korzystaniu z pełni 
życia, zmniejsza twoje możliwości  dokonywa-
nia pozytywnych zmian. Jeżeli naprawdę da-
rzysz się miłością, wówczas narzekanie wobec 
innych, którzy nie są w stanie pomóc ci, staje 
się działaniem niemającym żadnego logiczne-
go uzasadnienia. Natomiast, jeśli zdajesz sobie 
sprawę z rzeczy, których w sobie [i innych] nie 
lubisz, to zamiast narzekać, możesz zadziałać, 
aby to zmienić.

Miłość własna nie ma nic wspólnego z za-
chowaniem charakteryzującym się mówieniem 
wszystkim wokoło, jakim się jest wspaniałym. 
Tak objawia się nie miłość własna, ale raczej usi-
łowanie przyciągnięcia uwagi i zdobycie uzna-
nia innych. Miłość własna oznacza, że kochasz 
siebie   i nie wymaga ona miłości innych ani cią-
głego przekonywania ich o czymkolwiek. Twoja 
wewnętrzna akceptacja jest wystarczająca i nie 
jest ona uzależniona od poglądów innych ludzi. 

Wszystko w naszym życiu dzisiaj- to stan 
naszego organizmu, nasze zdrowie czy choro-
ba, fortuna czy niedostatek, dom szczęśliwy czy 
smutny- stan każdej fazy naszego życia ukształ-
towany jest przez nasze myśli i uczucia, jakim 
oddawaliśmy się w przeszłości, przez nawykowy 
tok naszego myślenia. Warunki naszego życia ju-
tro, w następnym tygodniu i w następnym roku 
będą całkowicie uzależnione od myśli i uczuć, 
jakie nami zawładną już dzisiaj.

Zenon Kowalczyk

R  E  K  L  A  M  A
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Chrześcijanin i środowisko

Parę dni temu, w zimne grudniowe popo-
łudnie na dachu budynku naszej szkółki para-
fialnej w Jasienicy zobaczyłem małego, czarne-
go ptaszka, który nieustannie dygał ogonkiem.  
W zasadzie powinienem zapytać: Halo, czy ko-
lega (bo to samczyk był) się pomylił? Kolega 
powinien być już od dwu miesięcy na wcza-
sach w ciepłych krajach! Ten gatunek bowiem 
regularnie przylatywał do nas na przełomie 
marca i kwietnia, a odlatywał na przełomie 
września i października. Zdarza się, że jakiś ptak 
nie czuje się w najlepszej kondycji 
do wędrówki i postanowi przetrwać 
zimę – takie przypadki występują 
nierzadko, szczególnie spektakularne 
są w przypadku bocianów. Bociany 
są dużymi ptakami i z daleka można 
je zauważyć, stąd częste zgłoszenia 
takich zimowych obserwacji do in-
stytucji, które pomagają ptakom. I tu 
mała dygresja, gdyby ktoś z czytel-
ników chciał pomóc rannemu bądź 
chorującemu dzikiemu stworzeniu. 
W zasadzie każda lokalna admini-
stracja ma obowiązek zareagować na 
nasze zgłoszenie o takim przypadku. 
Czasem nawet niektóre gminy o tym 
wiedzą. Czasem idzie to opornie, ale 
często urzędnicy się angażują i poma-
gają mimo wielu spraw, które mają 
codziennie na głowie. Są jeszcze pozarządowe 
fundacje, które pomagają zwierzakom, w tym 
ptakom i są wspomagane przy leczeniu urazów 
przez weterynarzy, nierzadko charytatywnie. 
W Bielsku-Białej znana jest fundacja Mysikró-
lik (www.mysikrolik.org) prowadzona przez 
małżeństwo Łyczków, moich bardzo sympa-
tycznych kolegów, mocno zaangażowanych  

w pomaganie zwierzakom. Serce oddają co-
dziennie tym potrzebującym opieki biedakom. 
W trudniejszych przypadkach pomóc może Le-
śne Pogotowie w Mikołowie Kamionce pro-
wadzone przez leśnika Jacka Wąsińskiego już 
prawie 30 lat. 2/3 rehabilitowanych tam zwie-
rząt stanowią ptaki, a udaje się przystosować  
i wypuścić na wolność ponad połowę „pacjen-
tów”. Smutne jest, że aż ¼ poszkodowanych to 
uczestnicy wypadków drogowych.

Wracam jeszcze do obserwacji kopciuszka, 
gdyż chwilę później poniżej szczytu dachu usia-
dła samiczka – no to już w kategoriach obecnej 
policji nielegalne zgromadzenie bez zachowa-
nia wymaganej odległości. Zanim przejdę do 
rozważań, które wywołała tak skrajnie późna 

obserwacja kopciuszka, chciałem trochę przy-
bliżyć ten towarzyszący nam gatunek. Profe-
sor Jan Sokołowski w swojej wielkiej pracy 
„Ptaki Ziem Polskich” przytacza kilka, zwykle 
lokalnie używanych nazw określających ten 
gatunek, gdyż zaledwie kilkadziesiąt lat temu 
wprowadzono jednolite nazewnictwo ptaków 
w Polsce. Nazwy są na tyle zabawne, że mu-
szę się nimi podzielić: pleszka domowa, komi-

Tempo zmian 
według kopciuszka
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niarczyk, gazda, szałaśnik, gwizdek połoninka, 
węgielnik mlaskacz, paliogon, czerwony ogo-
nek, pokrzewka podczerniona, piegża czarnob-
rzucha, rudogon domowy czy jak u Władysła-
wa Taczanowskiego: kowalik węgielnik, gazda 
szałaśny, ludarka strzyżokos czy gajówka kop-
ciuszek. Nie wkładając wielkiego rozmachu  
w proces myślenia, można z tych nazw szybko 
wyciągnąć 4 charakterystyczne elementy: że 
jest czarniawy, że ma rudy ogon i że jednocze-
śnie jest trochę domowo-kominowy i trochę 
skałkowo-połoninowy. 

Skoro tak go nazywali, to musi tak być. 
Kopciuszek charakteryzuje się czarnym bądź 
szaro-czarnym ubarwieniem z rudym ogon-
kiem. Samce dodatkowo mają białą plamę 
na skrzydle i są ciemniejsze niż samice. Sam-
ce do 3 roku wyglądem przypominają samice. 
Charakterystyczny jest też śpiew kopciuszka 
(oceniony przez Sokołowskiego jako „jeden  
z najgorszych”), rozpoczynający się od długie-
go zgrzytliwego dźwięku, jakby ktoś papierem 
ściernym jechał po kamieniu. Głos kontak-
towy to mlaskanie – też jedna z nazw o tym 
mówi.

Teraz skąd szałaśnik czy gazda – kopciuszki 
jeszcze na początku XIX wieku żyły wyłącznie 
w górach, gdzie występowały skały, rumosze 
skalne w połączeniu z łąkami. Przytaczając za 
wielkim XIX-wiecznym przyrodnikiem W. Ta-
czanowskim: „U nas znajduje się tylko w oko-
licy skalistej razem z drozdem skalnym (przyp. 
aut.: nagórnik) i opocznikiem czarnogłowym; 
to jest zacząwszy od Częstochowy i Kielc aż 
do granicy południowo zachodniej Królestwa”. 
Obecnie, kiedy już dawno nie ma Królestwa, 
jest to dalej jego ulubione środowisko, ale 
ptak ten nie w ciemię bity i jak mu „człowieki” 
wystawiły ścianki skalne w postaci domów, 
to grzechem byłoby taki luksus zmarnować, 
no i przyzwyczaił się do obecności ludzi i na-
wet trochę uzależnił. Synantropizacja pozwo-
liła kopciuszkowi mocno się rozprzestrzenić 
na niziny i obecnie jego zasięg obejmuje cały 
kraj, włączając pozbawione skalnego image’u 
polany białowieskie. W naszej okolicy ten bli-
ski kuzyn pleszki jest pospolity, i upraszczając, 

najczęściej zaobserwować go można siedzą-
cego na dachu, czy na kominie – skąd i okre-
ślenie „kominiarczyk” pochodzące od pewnej 
profesji, co do której trudno powiedzieć, że 
pracownicy są ubrani z wyzywającą czysto-
ścią. Niektórzy widząc go w czarniawej szacie, 
podejrzewali nawet, że od urodzenia tak sadzą 
uwalany. Gnieździ się najczęściej w dziurach 
i zakamarkach budowli, gdzie cisza i spokój, 
i kuna nie wie o niej. Łatwo zaproponować 
kopciuszkowi sąsiedztwo, umieszczając póło-
twartą skrzynkę lęgową gdzieś pod dachem, 
ale z uwagi na jego „wrodzoną czystość” nie-
koniecznie nad miejscem naszego stałego prze-
bywania. Będziemy mieli wiele okazji do ob-
serwowania życia powszedniego „czerwonego 
ogonka”. 

Wrócę jednak do myśli, która wwierciła 
mi się w głowę w chwili tej niecodziennej 
obserwacji. Jak to wszystko się szybko zmie-
nia. Gatunek, który Taczanowski obserwował 
prawie wyłącznie w skalistych górach, 200 lat 
później jest już wszędzie pospolity, a ostatnio 
w ciągu 2 dekad zaczął z ptaka wędrownego 
powoli przeistaczać się w zimującego. Jest to 
piękny przykład gatunku „aktywnego”, który 
świetnie adaptuje się do sytuacji, nadąża za 
zmianami. Wiele innych gatunków nie ma tej 
zdolności, bardzo związało się ze swoim środo-
wiskiem i wraz z zanikiem ich siedlisk, znikają 
i one. Mamy obecnie epokę wielkiego wymie-
rania gatunków, rekordowo szybkiego, podob-
nego jak kiedyś, gdy z kosmosu walnęła w nas 
jakaś kometa.

Spróbujmy na to spojrzeć z perspektywy 
ludzi. Młodzież urodzona w erze smartfonów 
ściga się na szybkość przebierania palcami po 
ekranie. Nieco starsi mają już za sobą rewolu-
cję elektroniczną, kiedy chociażby obecne 55” 
płaskie ekrany zastąpiły stare telewizory lam-
powe działające tylko wtedy, kiedy walnęło 
się pięścią w obudowę, a najstarsi pamiętają, 
że szczyt techniki, który rewolucjonizował ży-
cie i pomagał w pracy mienił się młockarnią, 
a maszyna do pisania była nieosiągalnym cu-
dem techniki. Świat ostatnio bardzo przyspie-
szył i obecnie „urządza nam życie”, nie pytając, 
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jak byśmy chcieli je spędzać. W średniowieczu 
istotne zmiany dokonywały się co kilka stule-
ci, współcześnie jedno pokolenie zalicza parę 
takich rewolucji technicznych wpływających 
na codzienne funkcjonowanie. Moje pokole-
nie „zaliczyło” loty w kosmos, zapisy magne-
tyczne i cyfrowe, karty płatnicze, smartfony, 
elektronarzędzia do wszystkiego, także do wbi-
jania gwoździ, deski zamieniono na płyty KG 
i nawet człowiek zaczął latać samodzielnie fly-
boardem, by przelecieć nad celnikami z Francji 
do Anglii. Coraz trudniej nadążać za tak szybko 
postępującymi zmianami. Widzę czasem nie-
śmiałość czy wręcz panikę, kiedy staruszkowie 
muszą poradzić sobie z nowoczesnym parko-
matem czy innym urządzeniem z e-piekła ro-
dem. Podobnie z ptakami – świat za szybko się 
dla nich zmienia. Żaden gatunek nie jest przy-
gotowany na atakującego z prędkością 100 km 
na godzinę drapieżnika – a z taką szybkością 
poruszamy się naszymi samochodami. Latają-
ce nad drogą jaskółki czy przelatujące na drugą 
stronę dzwońce ledwie są w stanie zauważyć 
niebezpieczeństwo, by uniknąć kolizji, a często 
się im nie udaje.

Wcześniej było ptakom dużo łatwiej. Na-
wet szarżująca szkapa z doczepioną bryczką nie 
potrzebowała mieć ograniczeń do 50-tki, jak  
w mieście, a i nie oślepiała też reflektorami pta-

sich uczestników ruchu drogowego. Jeśli było 
niebezpieczeństwo, to przez umyślne działanie 
polującego na ptaki człowieka, współcześnie 
najwięcej szkód w postaci zdarzeń powodu-
jących śmiertelność to działanie nieumyślne, 
przypadkowe – jak chociażby uczestnicy ruchu 
drogowego czy ściany wysokich domów, linie 

energetyczne. Jeszcze wcześniej tylko kome-
ta zderzająca się z ziemią powodowała nagłą  
i ogromną katastrofę. Generalnie zmiany na-
stępowały powoli, a ich stadia były liczone 
tysiącami czy milionami lat. Gatunki zwierząt 
mogły się wycofywać przed następującym lą-
dolodem lub kolonizować po pioniersku wyła-
niające się nowe obszary. Widać to chociażby 
po znaleziskach z jaskiń południowo-wschod-
niej Polski. Można tam znaleźć szczątki kostne 
ptaków żyjących nad wielkimi morzami jak 
głuptak czy albatros (oligocen). Dna innych 
jaskiń pokrywają szczątki zimnolubnych ga-
tunków obecnie zamieszkujących subarktycz-
ne obszary północnej Europy i te związane  
z wodą jak bernikle, uhle, markaczki, edredo-
ny, lodówki jak i z tundrą jak pardwy, morne-
le, siewnice, śnieguły. Obok nich leżą szczątki 
kostne z innego okresu dziejów Ziemi, bardziej 
przypominającego ciepły klimat okolic Morza 
Czarnego – raróg, żuraw stepowy, jerzyk alpej-
ski, kalandra szara, sęp kasztanowaty. Wszyst-
kie zmiany klimatu na jednym małym obszarze 
opowiedziane szczątkami kostnymi ptaków.  
Z każdym dniem ocieplania zmierzamy w tym 
ostatnim kierunku i zaczynam powoli czekać 
na zimujące po sąsiedzku kopciuszki, oblatu-
jące dom afrykańskie żołny i krążące wysoko 
stada sępów.

Najbliżej jednak mamy do zimy, więc poza 
oczekiwaniem na sępa miło byłoby pomóc 
ptakom, kiedy odsłoni ona swoją srogą twarz. 
Jak już kiedyś pisałem, zimujące ptaki stosun-
kowo dobrze sobie radzą, a te nie dokarmia-
ne nawet mają lepiej odchowane potomstwo. 
Szukanie pokarmu zimą pozwala im sporządzić 
lepszą „mapę pokarmową” okolicy na okres 
lęgowy. Jeśli jednak nadejdą bardzo złe wa-
runki, to trzeba im umożliwić przetrwanie naj-
gorszego okresu. Szczególnie  
w przypadku niskich tempera-
tur, dużych opadów czy lodo-
wego deszczu. 

Jan Król
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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Perz właściwy
(Agropyron repens)

Jest to wieloletnia bylina trawiasta z ro-
dziny wiechlinowatych, zwana w niektórych 
regionach kraju psią paszą. Perz rodzi jasne 
źdźbła, w sprzyjających warunkach osiągające 
nawet 2,5 metra wysokości. Płożące się, licz-
nie rozgałęzione kłącza dorastają do kilku me-
trów. W międzywęźlach pojawiają się nieduże 
korzonki. Wzniesioną łodygę otaczają zielone, 
płaskie i szorstkie z wierzchu równowąskie 
liście. Od czerwca do października tworzą się 
drobne, zebrane w dziesięciocentymetrowe 
kłosy, kwiaty. To bardzo uciążliwy chwast, 
trudny do usunięcia.

Surowce lecznicze
W celach leczniczych używane są kłącza 

perzu. Kłącze perzu należy zbierać jesienią lub 
wczesną wiosną np. przy okazji prac polowych. 
Należy go starannie opłukać w kilku wodach 
i rozłożyć cienką warstwą, aby wysechł. Perz 
możemy suszyć nawet w miejscach nasłonecz-
nionych, przewiewnych lub suszarniach. Prze-
chowywać należy w płóciennych woreczkach 
w suchych pomieszczeniach.

Działanie i zastosowanie
Kłącze perzu ma działanie moczopędne, 

przeciwzapalne,  bakteriobójcze. Usuwa z or-
ganizmu szkodliwe produkty przemiany ma-
terii. Obniża poziom tłuszczów i cholesterolu 
we krwi. Wpływa korzystnie na czynności 
przewodu popkarmowego. Ponadto posiada 
właściwości antybiotyczne, przeciwcukrzyco-
we, żółciopędne. Poprawia przemianę mate-
rii. Rozpuszczalna krzemionka znajdująca się 
w kłączach perzu zapobiega powstawaniu 
kamieni moczowych i korzystnie wpływa na 
skórę, błony śluzowe, naczynia krwionośne  
i narządy wewnętrzne, nadając im elastyczność 
i odporność. Stosuje się je w leczeniu kamicy 
worka żółciowego, dnie moczanowej, schorze-
niach wątroby z atopowym zapaleniem skóry. 
Okłady z wyciągów wodnych zaleca się w do-
legliwościach skórnych i żylaków odbytu.

Nalewka perzowa
Sposób przygotowania:
50 gram wysuszonego i rozdrobnionego 

kłącza perzu umieścić w dwulitrowym słoju  
i zalać 500 ml 40% czystej wódki. Zawartość 
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dobrze wymieszać. Słój szczelnie zamknąć  
i przenieść na 3 tygodnie do zaciemnionego 
miejsca, co pewien czas wstrząsając jego za-
wartością. Po upływie tego czasu masę zioło-
wą wycisnąć, a macerat przecedzić przez bi-
bułę filtracyjną lub gazę. Nalewkę przelać do 
butelki z zaciemnionego szkła i opisać, poda-
jąc jej nazwę, datę sporządzenia, sposób użycia  
i zastosowanie.

Sposób użycia, działanie i zastosowanie 
nalewki perzowej

Pić po 3-6 ml (przeciętnie do ¼ małego 25 
ml kieliszka) nalewki, trzy razy dziennie, w in-
fekcjach dróg moczowych oraz przeroście gru-
czołu krokowego, a także jako środek usuwają-
cy z organizmu szkodliwe produkty przemiany 
materii. Nalewka ma działanie moczopędne, 
przeciwzapalne, bakteriobójcze, tonizujące, 
przeciwdziałające wystąpieniu kamicy. Dzia-
ła odtruwająco. Wpływa korzystnie na czyn-
ności przewodu pokarmowego, przeciwdziała 
otłuszczeniu wątroby. Działa korzystnie w le-
czeniu kamicy nerkowej (związki krzemu zapo-
biegają powstawaniu kamieni moczowych). 
Ponadto pomocniczo w początkowym stadium 
cukrzycy, a także w zaburzeniach trawienia,  
w dolegliwościach wątroby, kamicy, worecz-
ka żółciowego oraz przy wysokim poziomie 
cholesterolu we krwi. Można ją stosować też  
w schorzeniach reumatycznych, gośćcu, dnie 
moczanowej, a nawet w schorzeniach skór-
nych takich jak łuszczyca, oraz otyłości.

Odwar z perzu
Półtorej łyżki perzu zalać 2 szklankami let-

niej wody. Przykryć i wolno podgrzewać aż 
do wrzenia. Gotować na małym ogniu około 
5 minut. Odstawić na 10-15 minut i przecedzić. 
Pić ½ szklanki 2-4 razy dziennie przy proble-
mach związanych z przemianą materii.

Wyciąg glicerynowy z perzu
Pół szklanki świeżych lub zmielonych kłą-

czy zalać 100-120 ml gliceryny. Odstawić na  
2 tygodnie, potem przefiltrować. Zażywać 
2 razy dziennie łyżeczkę (rozcieńczyć 50 ml 
wody z dodatkiem soku cytrynowego) w za-
burzeniach trawienia i zaparciach.

Inne zastosowania
Perz wykorzystuje się do produkcji wyro-

bów alkoholowych. Dodaje się go do mąki,  
z której wypieka się chleb lub ciasto.

Perz można łączyć w mieszankach moczo-
pędnych ze skrzypem polnym, pokrzywą, 
szałwią, brzozą, czarną porzeczką, tatarakiem. 
Kłącze perzu wchodzi w skład mieszanek zio-
łowych przygotowywanych przez przemysł 
zielarski o nazwach: Normosan, 
Pegrosan, Normogran, a wyciąg  
z perzu wchodzi w skład pasty Fi-
tolizyna.

Opracował 
Zygmunt Lira

Bibliografia
Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające, Grażyna 
Wasilewska,
Apteczka ziołowa, Leszek March-Krześniak,
Zioła, K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki,
Zioła w nalewkach, Mateusz Emanuel Sander-
ski
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Nie zapomnieć mowy ojców
Godni Świynta 
w samotności

Witóm piyknie!

Moji roztomili ludeczkowie, kie to piszym, 
mómy kóniec listopada, łoszkliwe, chacharski 
choróbsko dali wojuje po tym naszym piyk-
nym świycie. Powoduje w nas strach i nie-
pewność, co to bydzie z nami deli, jak dłógo 
jeszcze bydymy pozamykani, kie to sie wszyst-
ko skóńczy. Kie schynymy ty maski, coby sie 
jedyn do drugigo mógł łuśmiychnóńć, coby 
się ludziska mogli spotkać i porzóndzić. Cza-
kómy aż łotworzóm sie dwiyrzy do dochtorów, 
kierzy by nas pobadali, doradzili, jak kiery lyk 
łużywać, a nie jyny pogodali z nami w cza-
sie teleporady. Nie mogymy sie doczekać, kie 
zaś pójdymy do gminy, zapłacić podatek soł-
tysowi, załatwić  niejednóm ważnóm sprawe, 
a nie jyno liczyć na te poczte elektrónicznóm, 
z kieróm pogodać nielza. Młodym ludzióm to 
tam je jedno, ale stary człowiek był inaczyj na-
łuczony. I tak szłoby sie  pytać ło niejednóm 
rzecz - kie, kie , kie… Ale łodpowiedzi jak na 
dzisio ni ma, jyny małe światełko w tunelu, 
że to co złe, kiesi sie kóńczy, a przidzie lepsze. 
Bo nigdy przeca nie było tak, żeby nie było 
jak. Tyn łańcuch gróni, kiery łoplato naszóm 
Cieszyńskóm Ziymie to świadek miniónych 
pokolyń, kiere też przeżyły roztomajte niesz-
czyńśscia, choroby, wojny, ale żyli w nadzieji, 
że bydzie lepi, że kiesi, to co złe przeminie,  
a zaś zaświeci słóńce. Bo tak dycki było, że po 
burzy przyszła radość, spokój i nadzieja. 

Przychodzóm Godni Świynta, niejedyn sa-
motny pyto sie, jaki bydóm w tej samotno-
ści, bez bliskich. I tu przypómniało mi sie, jak 
żech pisoł w jednym felietónie przed rokami 
ło starej wdowie Kawuloczce, co to sama zo-
stała w swoji chałpie, bo za nic w świycie nie 
chciała pojechać na Wilije do cery do mia-

sta. Prawiła mi, że przeżyła wtedy jednóm  
z nejpiykniejszych Wiliji w swoim życiu. Łod 
rana zaczyła sie gibko zwyrtac po chłapie, tak 
jak kożdo gaździnka przy Wiliji. Złożyła ło-
giyń pod blachóm, postawiła na piecu gornek  
z fazolami, pieczkami i kapustóm, żeby wszyst-
ko było tak, jak za downych roków. Zarobiła 
ciasto, dyć trzeja łupiyc jakisikej kołocz. Gibko 
szła ji ta robota. Kie piyrszo gwiazdka zaświe-
ciła na niebie, u Kawuloczki stół był przykryty 
biołym serwetym, na kierym znaszło sie wi-
gilijne jodło. Kawuloczka piyknie porzykała, 
zanuciła kierómsikej kolynde i zaczyła jeść. 
Ale jodło ji jakosikej nie szmakowało. Wziyła 
stare pudło z fotografiami, zaczyła łoglóndać  
i przeniósła sie w tyn downy minióny świat. 
Tu spotkała swoji dzieciństwo, łojców, starzy-
ków, tu spómniały sie jij ich móndre rady, kie-
re pamiynto do dzisio. 

A to kiery tu je? -  ni mógła rozpoznać sie 
Kawuloczka, kie na fotografii łukozała sie 
piykno dziołcha w szumnym cieszyńskim ło-
blyczu, z grubym warkoczym i wpelciónóm do 
włosów splatkóm. To też nie dziwota -  wes-
tchnyła, że niejedyn chłapiec sie za mnóm 
łoglóndoł. Kaj sie straciła ta łuroda i ty roki.  
A tu już rodzina,  chłop, z kierym przeżylimy tela 
piyknych roków, dziecka, kiere kie jyny doro-
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sły jedyn po dru-
gim, jak ty ptoki, 
zaczyły wylato-
wać z rodzinnego 
gniozdka. A tu zaś 
przociele, znómi 
kierych łodklu-
dzała Kawulocz-
ka na kierchów.  
A dzisio stany-
li jak żywi przed 
jejimi łoczami – 
tela spómniyń. 
Gorścióm ło-
betrzyła ze wzró-
szynio płaczki, 
kiere zaczyły ku-
lać jij po licach.  
Ani sie nie nazda-
ła, kie stary zygor 
na ścianie wybił 
dwanost godzin. 
Podziwała sie 

przez łokno do pola, kaj na niebie świyciło sie 
tysiące gwiazd. To mie dzisio Pónbóczek łob-
darzył tym bogactwym, tymi wspómniyniami 
kiere skludziły na mie telkóm radość. Przeca 
żech ni ma sama, móm wspómniynio ło tych, 
kierzy byli dlo mne tak bliscy. I w tej chwi-
li wyrwała sie ji z piersi jedna z nejpiykniej-
szych kolynd świata „Bóg się rodzi”….

„Podnieś rękę Boże dziecię
Pobłogosław Ojczyznę miłą
W dobrych rad, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą 
I wszystkie miasta z wioskami 
A słowo ciałem się stało 
i mieszkało miedzy nami.”
A kie Godni Świynta, to i jo starym, do-

wnym zwyczajym chcym wóm, moji Czytocze, 
złożyć jak najserdeczniejsze życzynia. Niech 
w tym godowym czasie, kie dokoła nas cały 
świat huczy jak wzburzóne morze, w naszych 
chałpach panuje pokó, niech Pónbóczek ob-
darzy nas zdrowiym i siłóm. Pytóm Was też, 
nie góńmy jak zwariowani po sklepach, żeby 
łobdarzyć naszych bliskich prezyntami, a ra-
czyj stóńmy na chwile, zatrzymejmy sie, niech 
przed naszymi łoczami stanóm potrzeby tych, 
kierych chcymy łobdarzyć. Łóni nie potrzebu-
jóm czasym drogich, wyszukanych prezyntów, 
a potrzebujóm naszego serca, dobroci, miło-
ści, zrozumiynio, a czasym też wycióngniyntej 
rynki do zgody – wybocz. Wejźmy ty prezyn-
ty do naszych rodzin, łone nic nie kosztujóm, 
niech zamieszkajóm pod naszymi 
dachami. Tego Wóm i sobie ży-
czym. Do zaś! 

Józef Niesyt
Josiyniczanin 

ZAKŁAD
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

J. M. Mrowiec
43-384 Jaworze

ul. Groszkowa 308

tel. 817 20 65

R  E  K  L  A  M  A

Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

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

ul. Nadbrzeżna 74
www.pogrzeby.bielsko.pl

R  E  K  L  A  M  A
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Dobra Książka

Twórczość Jerzego Pilcha obecna jest w ka-
nonie współczesnej  literatury polskiej już od 
ponad trzydziestu lat. Nie trzeba jej szczegóło-
wo przedstawiać, tym bardziej, że była wie-
lokrotnie nagradzana i nierzadko  przenoszo-
na na duży ekran. Niemniej jednak niedawna 
śmierć pisarza stała się pretekstem do wspo-
mnień nie tylko samej twórczości Pilcha, ale 
też życia pisarza, jego barwnej osobowości, do 
wspomnień człowieka, którego się pamięta, 
który żył wśród ludzi i to całkiem blisko, bo 
był „z tela”. Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego, 
o czym niejednokrotnie wspominał. 

Śmierć pisarza stała się, między innymi, 
pretekstem dla profesora Jarosława Płucien-
nika do przeprowadzenia ponad dwudziesto-
minutowego wywiadu on-line z proboszczem 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, 
księdzem Waldemarem Szajthauerem. Ksiądz 
Szajthauer znał Pilcha osobiście, wszak pisarz 
był członkiem wiślańskiej parafii.

W wywiadzie ksiądz Szajthauer nawiązuje 
głównie do wydanej po raz pierwszy w 1998 
roku „Bezpowrotnie utraconej leworęczności”. 
W tej liczącej niewiele ponad dwieście stron 
powieści Jerzy Pilch wraca do rodzinnej Wi-
sły i swojego kościoła. Patrzy na przeszłość  
z dużym dystansem, trochę przejaskrawia, wy-
olbrzymia i z dużą dozą humoru przedstawia 
niewątpliwe zalety swoich ziomków, ale też 
to, co go irytowało. Ksiądz Szajthauer przy-
znaje, że publikacja „Bezpowrotnie utraconej 
leworęczności” nie przeszła w Wiśle bez echa, 
w mieście zawrzało. Przyznaje, że „z duszą na 
ramieniu” organizował spotkanie z autorem 
po ukazaniu się powieści.

Dlaczego warto sięgnąć po „Bezpowrotnie 
utraconą leworęczność”? Powodów można wy-
mienić co najmniej kilka. Pilch to mistrz frazy, 
którego styl jest charakterystyczny i niepowta-
rzalny. Ponadto jego proza jest pełna dobrotli-
wego humoru. W tej prywatnej i przyjemnej 
czytaniu powieści Pilch maluje liczne i rozpo-
znawalne portrety osób nie tylko ze świata 
krakowskich intelektualistów, ale też portrety 
członków swojej rodziny, mieszkańców Wisły, 
a także, jako ambasador luteranizmu, portrety 
osób ważnych dla luterańskiego środowiska. 
Znajdziemy tam, między innymi, portret bi-
skupa Burschego i opis jego naturystycznych 
kąpieli, które wprawiały i do dziś jeszcze wpra-
wiają w „poznawczy popłoch” miejscowych 
ewangelików. Pilch kilkakrotnie portretuje 
też biskupa Wantułę, który lubił opowieści  
o księżach i był „koneserem i wytrwałym 
praktykiem heroikomicznej epiki duszpaster-
skiej”. W powieści Pilcha pojawia 
się też Jaworze i ksiądz Lasota, 
jako „ulubiony bohater opowie-
ści Biskupa Wantuły”.

Poleca:
Piotr Bożek

Ps.
Wywiad z księdzem Szajthauerem można zna-
leźć pod linkiem:
https://jaroslawpluciennik.com/2020/06/04/
symboliczne-pozegnanie-sp-jerzego-pilcha/

Bezpowrotnie utracony?
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

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

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

04.10.2020 Bartosz Łukasz Leśko    Jaworze
17.10.2020 Liwia Róża Jędrzejko    Jaworze
18.10.2020 Ewa Maria Lazar     Bielsko-B
25.10.2020 Dominik Joachim Borkała   Jasienica
08.11.2020 Zuzanna Liliana Surma    Bielsko-B
28.11.2020 Igor Dominik Szostek    Jaworze

05.10.2020 śp. Gustaw Podleśny  l. 90  Stuttgart
15.10.2020 śp. Otton Krzyszpień  l. 79  Bielsko-B
18.10.2020 śp. Gustaw Mikler   l. 90  Jasienica
27.10.2020 śp. Sandro König   l. 41  Jasienica
04.11.2020 śp. Emil Kurcjus   l. 82  Jaworze
04.11.2020 śp. Franciszek Bujak  l. 66  Iłownica
08.11.2020 śp. Gustaw Bohucki  l. 72  Jaworze
11.11.2020 śp. Anna Nowak   l. 77  Bielsko-B
02.12.2020 śp. Roman Nowak   l. 67  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

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

24.10.2020 Piotr Marek LONDZIN - Anna Julia ŚLIWKA

Adres:
 43-384 Jaworze, Plac Kościelny 25

tel. 033 8 172 279
e-mail: kancelaria@parafiajaworze.pl

www.parafiajaworze.pl

Redakcja:  ks. Władysław Wantulok, 
           ks. Andrzej Krzykowski, 
           Anna Wantulok
Skład komputerowy:  ks. Andrzej Krzykowski
Korekta:      Jolanta Szczugiel
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PLAN NABOŻEŃSTW

Boże Narodzenie 2020
Jaworze ŚwiętoszówkaJasienica

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

24.12    Wigilia Bożego Narodzenia          17.00         16.00        17.30

25.12    1 Święto Bożego Narodzenia  5.00          10.00        10.00

26.12    2 Święto Bożego Narodzenia           10.00                        8.00                10.00

27.12    1 Niedziela po Bożym Narodzeniu          10.00           8.00 

31.12               Zakończenie roku            17.30         16.00                17.30

01.01    Nowy Rok            10.00

03.01  2 Niedziela po Bożym Narodzeniu 10.00       18.00          8.00            10.00

06.01           Święto Epifanii            10.00           8.00

10.01   1 Niedziela po Epifanii           10.00              8.00       18.00          10.00

17.01    2 Niedziela po Epifanii               10.00        18.00                  8.00            10.00

24.01    3 Niedziela po Epifanii                 10.00              8.00       18.00       10.00

31.01    Ostatnia Niedziela po Epifanii 10.00         18.00          8.00               10.00

07.02    2 Niedziela przed Postem              8.00

14.02      Niedziela Przedpostna            10.00              8.00       18.00       10.00

19.02      Nabożeństwo pasyjne           17.30                              16.00

21.02      1 Niedziela Postu   9.00        10.00           8.00            10.00

               18.00

26.02   Nabożeństwo pasyjne           17.30                  16.00

28.02      2 Niedziela Postu                 9.00        10.00          8.00       18.00       10.00

05.03   Nabożeństwo pasyjne           17.30                  16.00

07.03      3 Niedziela Postu                 9.00        10.00          8.00            10.00   
               18.00

12.03   Nabożeństwo pasyjne           17.30                 16.00

14.03       4 Niedziela Postu                9.00        10.00 8.00       18.00           10.00

19.03   Nabożeństwo pasyjne           17.30                 16.00

21.03       5 Niedziela Postu                9.00        10.00          8.00            10.00  
                18.00

26.03   Nabożeństwo pasyjne           17.30                 16.00

28.03       6 Niedziela Postu                9.00        10.00 8.00       18.00           10.00

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021


