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Od redakcji
Skończył się okres waka-

cyjny, który dla jednych był 
czasem letniego wypoczynku,  
a dla drugich intensywnej pra-
cy przy żniwach. W życiu pa-
rafialnym w tym czasie obcho-
dziliśmy uroczystości zwiazane z pamiątkami 
poświęceń kościołów. W pierwszą niedzielę lip-
ca dziękowaliśmy za kaplicę w Świętoszówce,  
w sierpniu za kościół w Jaworzu, a we wrześniu 
za kościół w Jasienicy. Uroczystości te zgroma-
dziły więcej uczestników niż w zwykłe niedzie-
le, co cieszy, zwłaszcza po okresie, w którym 
liczba uczestników w czasie nabożeństw była 
ograniczona. W sierpniu dzieci mogły spędzić 
tydzień na półkolonii. Ze względu na prace re-
montowe starej szkoły w Jaworzu mogły się 
one odbyć tylko w Jasienicy. PTEw wznowiło 
spotkania, zapraszając na nie ciekawych gości. 
Również pozostałe grupy działające w parafii 
jak chór parafialny, zespół Cantate, koła pań 
i zainteresowań, młodzież pokonfirmacyjna  
i wszystkie formy katechetyczne wznowiły 
swoją aktywność. Relacje z tych wszystkich 
wydarzeń znajdą państwo w tym numerze In-
formatora. Poza tym nie zabrakło stałych ru-
bryk poruszających tematy z zakresu sztuki, ety-
ki, psychologii, historii, przyrody, ekologii oraz 
propozycji dobrej książki na jesienne wieczory.

Przed nami okres jesienny, który będzie rów-
nież obfitował w liczne wydarzenia parafialne. 
Przełom października i listopada to święto Re-
formacji i Pamiątka Umarłych. 14 listopada od-
będzie się koncert uwielbiający zespołu „Pasto-
res”, w skład którego wchodzą księża naszego 
kościoła. Pragniemy podjąć próbę wznowienia 
godzin biblijnych na których omawiane będą 
fragmenty tekstów Pisma Świetego. Z kolei 
grudniowy czas wypełnią spotkania adwento-
we i gwiazdki. Mamy wielką nadzieję, że sy-
tuacja kovidowa nie zakłóci nam naszych pla-
nów i będzie je można realizować.

Kolejny numer naszej gazety trafił do wa-
szych domów. Zawiera on kilkadziesiąt ar-
tykułów o różnej tematyce. Każdy czytelnik 
znajdzie w nim wiele tematów, które go zacie-
kawią. Ufam, że i to wydanie spotka się z życz-
liwym przyjęciem. Życzę przyjemnej lektury.

Ks. Andrzej Krzykowski
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię 
ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem 
cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez 
wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz 
przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, je-
stem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; 
daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dla-
tego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc 
daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja je-
stem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zacho-
du zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: 
Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki  
z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem 
i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowa-
łem i uczyniłem.              Izajasz 43, 1-7 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 
Serdecznie dziękuję ks. proboszczowi i Ra-

dzie Parafialnej za zaproszenie mnie na Wasze 
parafialne święto. Zwykle podczas pamiątki 
założenia i poświęcenia kościoła wspomina 
się historię świątyni, której święto się obcho-
dzi. Pozwólcie, że ja dzisiaj nie zastosuję się do 
tej konwencji i obiecam, że nic na temat histo-
rii Waszego kościoła nie powiem. Nie wiem, 
czy będzie mi to poczytane za nietakt, ale tak 
sobie dzisiaj założyłem. Chciałem niejako  
w zamian zwrócić Waszą uwagę na inną rzecz. 
Wiele dziewczyn przystępuje do uroczystości 
konfirmacji z pięknie zaplecionymi włosami  
w warkocz. Oczywiście, jak do tego ubiorą nasz 
przepiękny strój cieszyński, wyglądają jeszcze 
piękniej i uroczyściej, ale możemy powiedzieć, 
że nasze życie i to miejsce, którego kolejny ju-
bileusz istnienia dzisiaj obchodzimy, przeplata 
się jak warkocz. Przecież to tutaj przeżywacie 
wspaniałe chwile wzruszeń, kiedy z radością 
przynosicie swoje dzieci do chrztu, to tutaj ro-
nicie łzy, patrząc jak wasze dzieci wkraczają 
w zupełną samodzielność, biorąc ślub, ale to 
także tutaj przychodzi Wam żegnać Waszych 
bliskich i odprowadzać ich na cmentarz. Wasze 
życie jak warkocz splecione jest z tym miejscem 
- i dobrze. Bo przecież kościół to Dom Boży,  
a Bóg chce być towarzyszem w Waszym życiu. 
On chce być z nami w chwilach wzniosłych  
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i radosnych, ale także chce wspierać i poma-
gać w smutku i pożegnaniu, dlatego chcemy 
dziś za to miejsce, tak szczególne dla Was, Jemu 
dziękować. Dzisiejsze święto także ma nam 
przypomnieć o tym, że Bóg pragnie, abyśmy 
stale czuli Jego obecność. 

Dobre słowa, które słyszymy, szybko wpa-
dają nam w ucho. Lubimy słuchać słowa  
o tym, że ktoś nas kocha, że komuś na nas zale-
ży, że jesteśmy komuś bliscy. Lubimy słuchać 
komplementów. Takie słowa sprawiają, że jest 
nam lepiej na duchu i myślę, że również takie 
słowa, które dziś wypowiada Izajasz do Naro-
du Izraelskiego, mają taki właśnie cel. Przecież 
Izraelici przebywają w niewoli, stracili swoje 
państwo, niepodległość, wielu z nich poległo, 
a teraz muszą być poddanymi innych królów. 
Słowa proroka mają tchnąć w nich nowego 
ducha. I tak się dzieje, kiedy słyszą słowa sa-
mego Boga przekazywane przez Izajasza, ale 
czy w tej całej sytuacji nie ma przypadkiem 
jakiegoś paradoksu. Przecież to ten sam Bóg 
skazał ich na wygnanie, a teraz na nowo przy-
pomina słowa przymierza. Skoro Bóg jest ich 
opiekunem, to dlaczego dopuścił do takiej sy-
tuacji, że jego naród musi być w niewoli?

Nie, Drodzy! Bóg nie obiecuje życia bez pro-
blemów i trosk i to również zawarte jest w tym 
słowie. Czytając ten tekst, może skupiliśmy się 
na fragmencie, kiedy Bóg powiada „nie bój 
się” i wydaje nam się, zże skoro sam Bóg skła-
da takie zapewnienie, to faktycznie nie mamy 
się czego bać, bo nic złego nam się nie stanie. 
W tym tekście nie ma obietnicy, że nic złego 
się nie przydarzy, wręcz przeciwnie, tam znaj-
duje się ostrzeżenie, że będą problemy. Przecież 
Bóg swojemu ludowi mówi, „Kiedy pójdziesz 
prze wodę, przez ogień”, a więc wymieniane 
są tutaj żywioły, które powodują zniszczenie, 
strach, śmierć. To znaczy, że Izraelici będą mu-
sieli przechodzić w swojej historii przez nie-
jedno jeszcze doświadczenie. Prorok Izajasz 
jest jednym z tych, którzy w okresie ciężkim 
dla narodu, natchnieni Duchem Świętym, nie 
pozwolili wśród ciemnych dni tracić nadziei 
na lepszą przyszłość. Jednym z głównych za-
dań proroków było nie pozwolić na upadek 
ducha w narodzie wstrząsanym politycznymi 
klęskami. Mieć nadzieję u kresu nadziei to nie-
zmienny ton zwiastowania proroków. I prze-

nosząc ten tekst na nasze współczesne realia  
i nie odnosząc go do narodu, ale indywidualnie 
do każdego z nas, to możemy na jego przykła-
dzie jasno stwierdzić, że Bóg nie obiecuje nam 
prostego, łatwego życia, nie obiecuje li tylko 
sielanki i beztroski. On ostrzega, że mogą nas 
spotkać przeróżne doświadczenia, troski i kło-
poty. Przecież niejedną bolesną sytuację mu-
sieli przechodzić Żydzi już po usłyszeniu tych 
słów. Jednakże to nie jest najważniejsze. Naj-
ważniejsza jest obietnica tego, że gdziekolwiek 
będzie i cokolwiek będzie przeżywał, Bóg za-
wsze będzie z nim. Oto ewangelia tego tekstu 
– Dobra Nowina. Bóg nikomu nie gwarantuje 
życia bez doświadczeń, trosk i kłopotów, ale 
obiecuje, że jeśli tylko będziemy Jemu wierni, 
to On również nas nie zostawi w potrzebie.  To 
zaś jest ważna rzecz: móc patrzeć w przyszłość 
z ufnością. Pomimo, a nawet wręcz przeciw 
doświadczeniu zachować optymizm, tę jasną, 
istotną nadzieję, którą w imieniu Boga prorok 
Izajasz formułuje w tym zawołaniu: „Nie bój 
się!” Moglibyśmy inaczej, bardzo prosto po-
wiedzieć: „Miej odwagę żyć!”

W obliczu strachu i lęku każdy może czuć 
się bezpieczny. Woda i ogień, o których mowa  
w naszym tekście, były i pozostają niszczącymi 
siłami natury. Możemy wymienić inne moce 
i siły, które nam zagrażają, i które wydają się 
być nieodłącznymi towarzyszami naszego ży-
cia. Boże wezwanie do nadziei tych wszystkich 
zagrożeń i niebezpieczeństw nie usuwa, ani ich 
nie niweluje, ani nawet ich nie ogranicza. One 
nadal będą towarzyszyć drodze, ale będzie też 
nam w tej drodze towarzyszyła Boża opieka  
i miłość. „Gdy będziesz przechodził przez 
wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zale-
ją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, 
a płomień nie spali cię.” 

To Bóg jest gwarantem tej nowej rzeczy-
wistości. „Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, 
Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem...” 
W dziejowej perspektywie historycznych na-
stępstw w całym procesie wyprowadzania 
Ludu Bożego z babilońskiej deportacji i nie-
woli swoisty okup stanowią sąsiadujące  
z Izraelem ludy, a sama rzeczywistość wyzwo-
lenia, gdy Izajasz wypowiada słowa proroc-
twa, jest jeszcze sprawą przyszłości. To dopiero 
ma nastąpić, to ma się stać.
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Dla nas słowo Boga: „Nie bój się, bo cię wy-
kupiłem... moim jesteś” ma swoją realizację 
w wielkim czynie Boga, stanowiącym jawny 
dowód Jego miłości do świata – to dzieło zba-
wienia dokonane w Jezusie Chrystusie, w Jego 
Wcieleniu, Krzyżu i Zmartwychwstaniu. To 
dzieło Bożego pojednania człowieka z Bogiem. 
Wspaniałą ilustracją do naszego dzisiejszego 
starotestamentowego tekstu jest ewangeliczna 
przypowieść o zgubionej owcy. Każdy z nas się 
gubi, bo sam na własną rękę, bez Boga chce 
przemierzać bezkresną dal życia, jednakże mi-
łosierny Bóg w takim momencie nie zostawia 

nas samych sobie, nie mówi,: „Skoro odsze-
dłeś, to radź sobie sam”. On rozpoczyna poszu-
kiwania. Jak pasterz z przypowieści Chrystusa 
zostawia owych 99 owiec, aby szukać i znaleźć 
to, co zagubione. Największą akcją ratunkową 
dla człowieka był z pewnością krzyż Golgoty, 
o którym Izajasz nie miał prawa nic wiedzieć, 
bo żył dużo wcześniej, jednakże jego słowa są 
wypowiadane w duchu ewangelii, przebacze-
nia i miłości Boga, która objawiła się na krzy-
żu. To tam Bóg pokazał, że naprawdę nie chce 
śmierci grzesznika, że jego słowa nie są tylko 
pustą deklaracją, ale czynem realizującym się 
w grzesznej rzeczywistości świata. 

Często pokutują w nas stereotypy myśle-
nia, które tworzą w nas taki, a nie inny ob-
raz Boga. W Starym Testamencie oczekujemy 

obrazu okrutnego władcy, despoty żądnego 
krwi. Kiedy jednak wczytamy się dokładnie, 
to zobaczymy, że i tam miłosierdzie było przy-
miotem określającym Boga. On pochyla się 
nad walczącym z Nim w modlitwie Abraha-
mem, kiedy ten prosi o Sodomę i Gomorę, Bóg 
objawia się Mojżeszowi i nie karze go wtedy, 
kiedy ten szuka wymówek, aby nie pójść do 
Egiptu. Wręcz przeciwnie, odkrywa przed nim 
swoje imię. Bo nie jest pychą chęć poznania 
Boga, ale zupełne lekceważenie Go, brak za-
interesowania Nim. Skoro nie chcemy zgłębić 
zagadki Boga, to oznacza to, że nie fascynuje 
nas jego tajemnica, nie pociąga nas jego świę-
tość. Nie widzimy w Bogu żadnego misterium. 
Powstaje wiec pytanie o naszą wiarę. Przecież 
konfrontowani ze świętością Boga możemy 
dostrzec naszą grzeszność. Doskonałość może 
pokazać niedoskonałość, świętość – grzesz-
ność. Kiedy dotrze do nas świadomość niedo-
skonałości i obszaru dzielącego nas od Boga, 
będziemy mogli świadomie pokutować. Bóg 
nie daje się poznać człowiekowi, pozostawia 
mu pewną zagadkową przestrzeń, aby mógł 
on zreflektować swoje położenie, swoją sytu-
ację. Stąd też pytanie o charakter Boga, chęć 
jego poznania nie jest przejawem pychy, lecz 
wiary, która w konsekwencji musi doprowa-
dzić do pokuty i przyjęcia Bożego miłosierdzia. 
Tak zresztą stało się z Mojżeszem. On nie zo-
stał przecież skarcony czy odrzucony, ale przy-
garnięty i ochroniony. 

Znając obietnice zawarte w dzisiejszym tek-
ście z Izajasza, nigdy też nie będziemy mogli 
powiedzieć, że Bóg nas opuścił, że jest daleko 
od nas. Jeśli już, to my oddalamy się od niego 
i potem wpadamy w kłopoty, tak jak Izraelici 
oddalili się od Boga i popadli w niewolę. Jed-
nak i tam o nich nie zapomniał. 
Bóg jest wierny swoim obiet-
nicom, jeśli my nie odrzucimy 
jego wyciągniętej do nas dłoni 
w osobie Jezusa Chrystusa, to 
On nigdy się nas nie wyprze. 
Amen

ks. Tomasz Bujok

(kazanie wygłoszone w czasie Pamiątki Poświę-
cenia Kościoła w Jaworzu 15 sierpnia 2021r.)
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W trosce o Dom Boży

R  E  K  L  A  M  A

Drugi kwartał w życiu naszej parafii to 
przede wszystkim okres pamiątek założeń na-
szych  kościołów.

04.07.2021 - 65 Pamiątka Poświęcenia Ka-
plicy w Świętoszówce, gdzie kazanie wygłosił  
ks. Artur Woltman ze Starego Bielska.

14.08.2021 -  13 nabożeństwo w Leśnym Ko-
ściele na zboczu Wysokiego, prowadzone przez 
naszych księży a wspólne przeżycia uświetnił 
swym śpiewem zespół „CANTATE” pod dyrek-
cją p. Małgorzaty Penkala-Ogrodnik. Udział  
w nim wzięło około 70 osób. Tu chciałem bar-
dzo serdecznie podziękować za przygotowanie 
w dniu 10.08.2021 tego miejsca do nabożeń-
stwa. Jest to ciężka praca, gdzie na stromym 
zboczu trzeba wykosić po pas trawę, wygrabić  
i usunąć. W tym roku spośród grona Rady Pa-
rafialnej tą pracę wykonali: p. Ryszard Stanclik, 
p. Mariusz Gola, p. Józef Łuczyna i p. Marcin 
Biłek a transportu użyczył p. Edward Stekla.

Także słowa podziękowania dla p. Mate-
usza Wieji oraz p. Jacka Pilcha za wywiezienie 
w dniu nabożeństwa niezbędnych rekwizy-
tów oraz starszych osób do Leśnego Kościoła.

15.08.2021 – 239 Pamiątka Poświęcenia Ko-
ścioła w Jaworzu, gdzie kazanie wygłosił ks. 
Tomasz Bujok z Drogomyśla.  W trakcie tego 
nabożeństwa, uczczono także tych spośród nas, 
którzy w tym roku przeżywali swoje jubileusze 
konfirmacji: złotą, diamentową i dębową. To 
uroczyste przeżywanie w jaworskim koście-
le uświetnił śpiew naszych chórów oraz wy-
stęp dzieci, które przez cały miniony tydzień 
uczestniczyły w zorganizowanych przez parafię 
półkoloniach dla dzieci.. Wszystkim, którzy do 
tego dzieła przyczynili swoje serce i czas skła-

dam gorące podziękowanie.
19.09.2021 – 130 rocznica Pamiątki Założenia 

Kościoła w Jasienicy, gdzie Słowem Bożym 
służył ks. Karol Macura z Drogomysła. Ewan-
gelicki Chór Kościelny w Jaworzu swoim śpie-
wem pod dyrekcją Krystyny Gibiec, ubogacił 
tą uroczystość.

Na posiedzeniach rady parafialnej coraz czę-
ściej przyglądamy się naszym finansom, po to, 
by jak najwięcej wyasygnować środków na 
trwający wciąż remont „Starej Szkoły”, gdzie 
po wybudowaniu nowych ubikacji czas na ich 
wykończenie. Wszyscy dobrze wiemy, że po-
noszone koszty na wykończenie i nowe insta-
lacje są zawsze dwa razy większe niż wykona-
nie stanu surowego. I myślę, że nigdy nie dość 
podziękowań, za składane przez Was ofiary na 
ten cel. I choć do końca jeszce daleka droga, 
to jednak mocno wierzę, że realizując nasze za-
miary – zawsze możemy na Was liczyć, gdyż 
jak czytamy: ( 2 Kor. 9.7) „ochotnego dawcę 
Bóg miłuje”.

Jeśli chodzi o program termomodernizacji 
w naszej parafii, przyznać trzeba że wszystko 
„idzie jak po grudzie”, co jest po części wyni-
kiem przeogromnej biurokracji i stosy papie-
rów z jakimi trzeba się zmierzyć, by nadążyć za 
stale nowymi wymogami w tym zakresie do 
spełnienia.

Aktualnie parafia jest na etapie uzgodnień 
dotyczących wykonania okien do kościoła  
w Jaworzu, tak by nie tylko spełniały wyma-
gane techniczne warunki, ale także były zaak-
ceptowane przez konserwatora zabytków.

Kancelaria parafialna już od pewnego czasu 
testuje wypożyczony na próbę terminal do do-
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konywania płatności w naszej parafii poprzez 
kartę płatniczą. Bardzo zachęcam do korzysta-
nia z takiej formy płatności, by iść z duchem 
czasu, a przy tym być bezpiecznym nie nosząc 
gotówki przy sobie.

Przed nami Dziękczynne Święto Żniw – świ-
to które jest dziękczynieniem nie tylko za plo-
ny tej ziemi, ale także za wszystko co pośród 
dróg naszego życia z Ręki Bożej jest dla nas 
darem.

Phil  Brosmans w jednej z myśli powiada:
„Żyć to znaczy okazywać wdzięczność; za sło-
neczny blask i miłość, za ciepło i czułość, któ-
rych jest tak wiele w ludziach.” A w innej 
myśli powiada: „Wpatruj się w niebo i śpie-
waj z radości,  gdyż słońce otula Cię ciepłem  
i opromienia światłem  - za darmo.”

I myślę że pełnia życia wierzącego człowie-
ka drzemie w jego sercu. Jest tak blisko. Oży-
wia się i rozkwita jak piękny kwiat, kiedy ze 
serc naszych promienieje wdzięczność i niesio-
ne przez życie każdego dnia dziękczynienie.

Zakończyć chcę jedną z myśli  Matki Ewy 
z Miechowic pt. „Masz Przyjaciela”, w której 
pisała:

„ On Cię prowadzi po właściwej drodze,
Wszak sam jest prawdą, Drogą i Żywotem,
Nie da się potknąć twojej słabej nodze,
Do domu Cię wiedzie z powrotem!
O, wołaj do Niego, jest zawsze w pobliżu,
Choć oczy nie widzą w ciemności,
Jest Twym przyjacielem, chętnie Ci usłuży
I wiedzie Cię w progi wieczności.”
Życzę Wam by  Pan Was: prowadził, wzmac-

niał i błogosławił. By swoją bliskością i mi-
łością znaczył każdy kolejny dzień, w którym 
odczuć będzie Wam dane – jak wielkim darem 
dla nas jest Jego otwarta dla nas  
„dłoń”.

Kurator parafii
Ryszard Milli

Zamyślić się na chwilę

O nocach modlitwy
(na podstawie  refleksji biblijnej T.Sjoedina  
z książki „Dostrzec więcej”)

Hula jesienny wiatr. A może to idą wiatry 
zmian? Wieczory długie, posępne, noce coraz 
dłuższe. Raz czas słoty, raz złoto-rdzawej jesie-
ni. Wiatr nie cichnie. Myśli podobnie. Kłębią 
się jak chmury na jesiennym niebie. A może to 
już modlitwa???

Jak różnorodne przybiera kształty. Kontekst 
fazy życia, doświadczeń, smutków i radości, 
perspektywy i braku perspektywy – są jej wy-
znacznikiem. Wyznacznikiem modlitwy. Noce 
modlitwy, jak te długie, jesienne – bywają tak 
odmienne. Tak jak życia do życia nie da się po-
równać, tak modlitwy do modlitwy. A jednak 
są podpowiedzi. I nagle odnajduję się w sa-
mym jej centrum, w starotestamentowej histo-
rii Jakuba.

Spotkania z Bogiem mają zwykle swe miej-
sce w nocnym mroku. W ciszy tego czasu od-
izolowania od domowej krzątaniny i oczekiwań 

bliskich, czy własnej pracy – jest to błogosławio-
ne trwanie z Nim, w Nim i przed Nim. W Pie-
śni pouczającej synów Koracha jest zanotowane   
i moje doświadczenie:  „Za dnia wyznacza Pan 
łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, mo-
dlę się do Boga życia mego” (Ps 42,9).

Noc pierwsza Jakuba: Betel. Pan Bóg obja-
wia się Jakubowi w przepięknym śnie. Wów-
czas jest to młody człowiek, u progu życia,  
z już bardzo pogmatwaną historią. Właściwie 
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to jego życie jest zagrożone, bo dopuszcza się 
oszustwa wobec najbliższych, wyłudza od ojca 
błogosławieństwo pierworodnego syna, okła-
muje brata. Ucieka - a teraz zasypia na pustko-
wiu z kamieniem jak z poduszką pod głową. 
W śnie Jakub widzi drabinę sięgającą nieba, 
po której schodzą i wchodzą aniołowie. I sły-
szy głos: „Oto jestem z tobą i będę cię strzegł 
(…) bo cię nie opuszczę” (1 Mż 28,15). Jest to 
moment łaski. Jakub bowiem nie ma postawy 
syna marnotrawnego, nie przeprasza za to, co 
wcześniej uczynił, śpi głęboko, a Bóg go doty-
ka i zawiera z nim przymierze. Od czasu nocy 
w Betel jego wiara wzrasta. Modlitwa zaczyna 
pogłębiać się.

Noc druga Jakuba: Peniel. To już inny etap 
życia. Jakub, z liczną rodziną, wraca po latach  
w rodzinne strony i przygotowuje się na spo-
tkanie z Ezawem. To jest już inny człowiek, 
skruszony i pełen obaw, jak brat zareagu-
je na jego prośbę o przebaczenie. Nocą – nad 
potokiem Jabbok, Jakub mocuje się z mężem 
Bożym, wymuszając błogosławieństwo: Nie 
puszczę Cię, dopóki  mi nie pobłogosławisz  
(1 Mż 32,26b). Determinacja w modlitwie osią-
ga cel. Jakub otrzymuje i nowe imię, Izrael,  
i błogosławieństwo. Nazywa to miejsce Peniel, 
bo tam ogląda Boga twarzą w twarz i jego ży-
cie jest ocalone - w najszerszym tych słów zna-
czeniu. Myślę, że i nasze wołanie w modlitwie: 
nie puszczę Cię, oznaczać może: „Nie opuszczaj 
mnie, Boże! Nie pozostawiaj mnie samego!” 
Jedyne, co w tej fazie życia ma znaczenie, to 
Jego błogosławieństwo.

Noc trzecia Jakuba: Beer- Szeba. Patriarcha 
jest już starym człowiekiem. Wciąż doznaje 
dużo cierpienia i zawodu, i to od najbliższych. 
Synowie, którzy wcześniej oszukują ojca, twier-
dząc, że jego ukochany syn Józef nie żyje, teraz 
wyznają prawdę. Ten, którego Jakub opłaki-
wał przez lata – żyje. Beer-Szeba to przystanek  
w drodze do Egiptu, gdzie Józef jest namiest-
nikiem. Tam w nocnym widzeniu Jakub słyszy 
Bożą obietnicę: Ja pójdę z tobą, i ja cię stamtąd 
wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy (1 Mż 46, 
4). Teraz wychodzi Jakubowi na spotkanie nie 
Bóg, z którym on musi walczyć, lecz Bóg, na 
którym może się oprzeć.

Betel, Peniel, Beer-Szeba – to – myślę – miej-
sca i naszej modlitwy. Jak twierdzi Tomas Sjo-
edin: „Nigdy nie wiemy, w jaki sposób Bóg ze-
chce zrekompensować nasze straty. Ale jednego 
możemy być pewni: ten Bóg, z którym walczy-
my nocą, jest tym samym Bogiem, który nocą 
przynosi nam ukojenie. Nawet jeśli nie zawsze 
rozumiemy jego postępowanie - wiemy, że On 
nas nigdy nie zawiedzie. Śmierć Jego Jedynego 
syna jest miarą Jego wierności. Ta jedna noc 
zdecydowała o wszystkich na-
szych nocach.”

diakon Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki

Niemądry! 
To, co siejesz, nie ożywa,

 jeśli nie umrze
1 list św. Pawła do Koryntian 15:36

Kwiaty poprzez swoje piękno i kruchość są 
jednocześnie pochwałą stworzenia i przypo-
minają o nieuniknionym przemijaniu. Ewan-
gelista Łukasz pisał: Spójrzcie na lilie (...) Na-
wet Salomon w całym bogactwie nie był tak 
przyodziany, jak jedna z nich. Mistrzowie ho-
lenderskiego malarstwa zdawali sobie z tego 
doskonale sprawę. Obrazy przedstawiające 
kwiaty, w formie wystawnych, eleganckich 
bukietów nie tylko zdobiły ściany domów za-
możnych kupców, ale też pełniły funkcje mo-
ralno-etyczne i moralizatorskie. W ten sposób 
artyści przemycali w dekoracyjnej sztuce coś  
z ówczesnego światopoglądu, 
w którym człowiek nie był 
pewnym siebie herosem. Zbyt 
wiele było niewiadomych, 
zbyt łatwo można było wpaść 
w ubóstwo, stracić kogoś bli-
skiego albo poddać się cho-
robie. Zresztą kolejne zarazy 
nawiedzające Europę przypo-
minały o tym, że śmierć jest 
nieodłączną towarzyszką życia. 
Zapewne dlatego tak popular-
ne stały się motywy vanitas 
symbolizujące nietrwałość  
i marność. Wśród symboli 
przemijania znajdowały czę-
sto klepsydry, ludzkie czaszki, 
zgaszone świece, gnijące owo-
ce, ale także, co może się wy-
dawać zaskakujące – piękne 
kwiaty.

Pojawiają się one w obrazie 
autorstwa Jana D. de Heem, 
mistrza flamandzkiego i holen-
derskiego malarstwa kwiato-
wego. Obraz powstał podczas 

jego pobytu w Utrechcie w latach 1665-1670  
i jest jedną z jego najbardziej wyrafinowanych 
i eleganckich prac. Piękno natury jest uchwy-
cone w najdrobniejszych szczegółach. Ogrod-
nicy i znawcy odnajdą tutaj tulipany, róże, 
piwonie, goździki, hortensje i maki, a także po-
wojniki i owoce jeżyny, wiśnie i mandarynki. 
Pewnie wiele osób zauważy, że jest to trochę 
„bukiet niemożliwy”, ponieważ kwiaty w nim 
zebrane zakwitają o różnych porach! Tutaj jed-
nak nie bez powodu znalazły się one w jed-
nym bukiecie – jest to częsty zabieg w obra-
zach vanitas – przekrój różnych kwiatów to też 
metafora przemijania. Jedne kwiaty zakwitają 
po drugich. Gdy jedne więdną, kolejne stają 
się okazałe, a jeszcze inne dopiero wypuszczają 
swoje pąki. Symboliki dopełniają kłosy, róże  
i zawilce, które są tradycyjnymi symbolami 
kruchości ludzkiego życia. Z kolei pełne prze-
pychu piwonie były postrzegane jako symbole 
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przelotnych przyjemności.
Okazuje się więc, że bukiet kwiatów może 

opowiadać historie, być alegorią życia czło-
wieka, ale na tym nie koniec. Jeśli się dobrze 
przyjrzeć, można zobaczyć, że oprócz bukietu 
kwiatów na obrazie aż roi się od niewielkich 
stworzeń... motyle, drobne muszki, chrabąszcz, 
pająk, mały ślimaczek w muszli i mniej atrak-
cyjne robaczki dobierające się do owoców le-
żących na stole – gąsienice i pędraki. Wszyst-
kie te owady także symbolizują nietrwałość  
i przemijanie. Wiele z nich, tak jak kwiaty, żyje 
bardzo krótko. Wszyscy wiemy, jak bardzo 
nieraz wyczekiwane jest zakwitnięcie ulubio-
nych róż czy magnolii. Radość jest tym więk-
sza, że towarzyszy jej świadomość tego, że za 
kilka dni kwiaty znikną. W krakowskim ogro-
dzie botanicznym, w jednej ze szklarni rośnie 
egzotyczny kaktus, który zakwita tylko raz  
w roku i tylko na jedną noc. Jego kwitnienie 
jest corocznym wydarzeniem sezonu. Tym bar-
dziej wyjątkowym, że tak bardzo nietrwałym.

Okazuje się, że mamy w sobie wiele  
z wrażliwości siedemnastowiecznych miłośni-
ków kwiatów. Szkoda tylko, że współcześnie 
tak często sztuczne kwiaty zastępują nam te 
prawdziwe. Może zresztą to jest kolejny wy-
raz tego, że tak bardzo chcemy wygrać walkę  
z czasem? Kiedyś w sobotnie wieczory zanosiło 
się świeże kwiaty na cmentarz. Teraz już chy-
ba nikt tego nie robi. Sztuczne kwiaty, zawsze 
kolorowe, nie poddają się przemijaniu, a szko-
da, bo zamiast przekwitnąć trafiają na śmiet-
nik, gdzie będą się rozkładać przez setki lat, 
bezużytecznie. O ile bardziej wartościowy jest 

żywy kwiat, który przekwitając, rodzi owoc,  
z którego nasiona dają początek kolejnym ro-
ślinom. Obserwując prawdziwe, żywe kwiaty, 
możemy docenić nie tylko to, że zakwitają, ale 
także to, że więdną i  zachwy-
cić się właśnie ulotnością tego 
zjawiska, pamiętając o nowym 
życiu, jakie z sobą niesie.

Małgorzata Łuczyna

Złote myśli
Dopóki człowiek nie musi siebie 

sprawdzić w czynie, 
może oszukiwać 

bez żadnych ograniczeń.

Kto zbyt często ma słuszność, 
ma dużo wrogów.

Już lepiej być dobrej myśli, 
niż być bezmyślnym.

Głupcowi należy na czas 
przyciąć język, 

żeby nie być później zmuszonym 
do ucinania mu głowy.

Mierzy się ponad cel, 
by trafić do celu.
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Małe studium biblijne

1 Mż 20,1-19
Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb 
i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przeby-
wał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: 
Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, 
posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimele-
cha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu 
kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ 
Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie! Czy i ludzi 
sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powie-
dział mi: Ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: On 
jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca 
mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we 
śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie 
serca swego. Toteż Ja cię uchroniłem, abyś nie zgrze-
szył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej do-
tknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest pro-
rokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli 
zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty 
i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech wstawszy wcze-
śnie rano zwołał wszystkich dworzan swoich i opo-
wiedział im to wszystko; a mężowie ci przestraszyli 
się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama  
i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, żeś 
ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? 
Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. 
I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego 
zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowie-
dział: Powiedziałem sobie: Zaiste, nie ma bojaźni 
Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony 
mojej. Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest 
córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; po-
mimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wypra-
wił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem 
do niej: Tę przysługę będziesz mi wyświadczała: 
Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: On 
jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce  
i bydło, niewolników i niewolnice, i dał Abrahamo-
wi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł 
Abimelech: Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj 
tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: Oto daję 
bratu twemu tysiąc srebrników; niech to będzie dla 
ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych 
wszystkich, którzy są z tobą, tak że wobec wszyst-
kich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do 
Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i nie-
wolnice jego, tak że znowu mogły rodzić, gdyż Pan 
zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu 
Sary, żony Abrahama.

Opowiadanie to jest podobne do wcześniej już 
umieszczonego (1Mż 12,10-13,1) pobytu Abraha-
ma i Sary w Egipcie. Część komentatorów uważa, 
że omawiana perykopa 1 Mż 20,1-18 nie stano-
wi alternatywnej wersji do 1 Mż 12,10- 20, a jest 
interpretacją teologiczną. Autora interesuje pro-
blem zrozumienia sytuacji, szuka winnego i spo-
sobu naprawienia szkody. Niektórzy twierdzą, że 
rozdział dwudziesty jest późniejszą interpretacją 
wydarzenia opisanego w 12,10 n.

Mimo znajomości wymienionego fragmentu 
przedstawiona powyżej historia szokuje nas, bo 
przedstawia Abrahama w nienajlepszym świetle. 
Niemniej jednak także i przez te słowa Bóg do 
nas przemawia i chce nam coś przekazać, i cze-
goś nas nauczyć. Ukazuje zachwianie się wiary 
Abrahama.

Dlaczego Abraham się bał? Czego się obawiał? 
Zaufał Bogu, pozwolił Mu się prowadzić do Zie-
mi Obiecanej. Dlaczego więc teraz drży przed kró-
lem Abimelechem z obawy o swoje życie? Co się 
stało z jego wiarą? 

Musimy sobie uświadomić, że wiara nie jest 
czymś stałym, statycznym, niezmiennym. Zmie-
nia się, raz się wzmacnia, raz słabnie. Przecież 
tego również i każdy z nas doświadcza. Do-
świadczył tego także Ojciec Wiary, Abraham. Ta 
historia m.in. ma nas mobilizować do czujności. 
Później przypomniał o tym ap. Paweł w 1 Kor. 
10,12 „a tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, 
by nie upadł”; i w liście do Filipian 3, 12 „nie 
jakobym już to osiągnął albo już był doskona-
ły, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ 
zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.” 
Przede wszystkim jednak za nami wstawia się 
Pan Jezus, aby nie ustała nasza wiara. Świado-
mość Jego modlitwy za nas ma każdego wierzą-
cego mobilizować do wzmożonej czujności. Pan 
Jezus w Łk 22,31-32 tak powiedział: „Szymonie, 
Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was 
przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, 
aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś 
nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.”

Czytamy, że Abraham „wyruszył stamtąd”. 
Kojarzy nam się to z Mamre spod Hebronu, gdzie 
gościł Boga i modlił się o uratowanie sprawie-
dliwych. Niektórzy bibliści przyjmują, że „stam-

Abraham i Sara w Egipcie
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tąd” to miejsce, z którego Abraham oglądał sku-
tek sądu nad Sodomą i Gomorą. W tradycji się 
przyjęło, że po zniszczeniu Sodomy, Abraham 
opuścił miejsce pobytu, udając się do ziemi Ne-
geb i zamieszkał  między Kadesz a Szur, czyli  
w okolicy, do której później uciekła Hagar. Stam-
tąd przeniósł się do Gerar leżącego na połu-
dniowej granicy Kanaanu (10,19). Naukowcom 
nie udało się jednoznacznie ustalić lokalizacji 
tej miejscowości. Można przyjąć, że znajdowała 
się w odległości od kilku do kilkunastu kilome-
trów od Gazy. Abraham już był tam, gdy wracał  
z Egiptu (1 Mż 12,9; 13,1). Nie znamy powodu 
jego wędrówki, być może był to głód i potrzeba 
lepszych pastwisk. A jak wiemy (1 Mż 26,12-16),  
w Gerarze była zarówno urodzajna ziemia jak  
i obfitość wody. 

Tam, z obawy o własne życie z powodu mał-
żonki, polecił jej mówić, że jest jego siostrą. Musi-
my mieć świadomość, że w owym czasie małżeń-
stwa bliskich krewnych były często zawierane, 
gdyż nie były zabronione, były rzeczą normalną. 
Sara istotnie była jego siostrą po jednym ojcu, 
ale z innej matki. Jednakże była również jego 
żoną, co zataił i czym zgrzeszył. Mówienie bo-
wiem półprawdy jest kłamstwem prowadzącym 
do nieszczęść, jak np. w naszej historii. Król Abi-
melech zabrał Sarę, siostrę Abrahama, do swo-
jego domu, do haremu. Wydarzenie to musiało 
nastąpić znacznie wcześniej, gdy Sara była jeszcze 
młoda, piękna i budząca u mężczyzn pożądanie. 
Czy starą kobietę król wziąłby do haremu? 

Co by się stało w Gerarze, gdyby nie Boża in-
terwencja?!

Bóg przyszedł w nocy do Abimelecha i po-
przez sen uświadomił królowi, że dopuścił się 
złego czynu. Spotka go za to śmierć jako kara 
(por. III Mż 20,10; V Mż 22,22). Wbrew pozorom, 
cudzołóstwo także i przez pogan, na co wskazuje 
§ 129 Kodeksu Hammurabiego, było uważane za 
karygodne. Trzeba jednak przyznać, jak sam król 
mówi, wziął Sarę do haremu w swojej nieświa-
domości, bo działał w dobrej wierze. Nie doszło 
jeszcze do czynu cudzołóstwa, jeszcze nie współ-
żył seksualnie z Sarą. Abimelech broni się, uspra-
wiedliwia i zgodnie  prawdą mówi Bogu, że 
zarówno Abraham jak i Sara go okłamali. Obro-
nę kończy stwierdzeniem w. 5b „Uczyniłem to  
w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi”. 
Co oznacza, że działał bez złej intencji i czysty-

mi rękoma, których nie splamił złym czynem. 
Uważał on, że będąc niewinnym, nie może po-
nieść kary za sam czyn zewnętrzny, tym bardziej 
popełniony bez złej intencji. Lud Gerary, ni-
czym nie zawiniwszy, nie może być ukarany za 
grzeszny czyn króla. Abimelech nie zawiódł się 
w ufności złożonej w ręce sprawiedliwego Boga. 
Trzeba zaznaczyć, że wbrew osądowi Abrahama,  
w sercu Abimelecha jednak była bojaźń Boża, czy-
li zachowanie podstawowych norm moralnych, 
bo inaczej Bóg by nie powiedział w. 6 „ja wiem, 
że uczyniłeś to w prostocie serca swego.” Dlate-
go też Bóg uchronił go przed popełnieniem aktu 
cudzołóstwa. Przekazał mu także wiadomość, że 
go nie ukarze, jeśli natychmiast odeśle Sarę i to 
nie tylko dlatego, że jest żoną Abrahama, ale że 
jest i żoną proroka mającego szczególny dostęp 
do Boga. Krzywda wyrządzona takiemu człowie-
kowi zasługuje na większą karę niż wyrządzona 
innym ludziom. Bóg obiecał także królowi, że 
Abraham będzie się modlił o niego i jego życie. 
Abimelech tych Bożych słów nie zlekceważył. 
Nie powiedział: „Ja tutaj jestem królem i ja sta-
nowię prawo”. Natychmiast zwołał swoją radę 
i opowiedział o swoim śnie. Był szczery zarówno 
wobec Boga Abrahama, jak i swojego ludu. 

Po naradzie król wezwał do siebie Abrahama  
i skierował do niego słowa oskarżenia. Ocenił 
moralność Abrahama: „Postąpiłeś ze mną, jak 
nie godzi się postępować”.  Zapytał się Abraha-
ma, co złego mu uczynił, że ściągnął na siebie  
i swój lud karę Bożą. Zażądał od Abrahama wy-
jaśnienia motywów jego czynu. Wielkiemu pa-
triarsze  nie było miło, gdy ukazano jego kłam-
stwo, oszustwo i cwaniactwo. Ale wydaje się, 
że wcale się tym nie przejął. Nie dostrzegł winy  
w sobie ani też nie przeprosił i nie żałował.
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Abraham udzielił odpowiedzi tylko na pyta-
nie, dlaczego przedstawił żonę jako siostrę. Mo-
tywował to brakiem zaufania do goszczącego go 
ludu (w.11): „Powiedziałem sobie: zaiste nie ma 
bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z po-
wodu żony mojej.” Abraham źle ocenił obcych 
oraz obecności u króla i jego ludu „bojaźni Bożej”. 
Czy ta ocena była sprawiedliwa i prawdziwa?  
Nieraz też pochopnie i ostro oceniamy innych, 
nie znając wszystkiego a zwłaszcza intencji my-
śli i czynów. Ta historia poucza nas, abyśmy po-
chopnie nie osądzali drugiego człowieka. Znamy 
słowa Jezusa Mt 7,1-4 „Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, 
takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką 
i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku 
brata swego, a belki w oku swoim nie dostrze-
gasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, 
że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest  
w oku twoim?” Zarówno Abraham, lud izraelski 
a także i my, chrześcijanie zostaliśmy tutaj poin-
struowani, że nie mamy wyłączności na poboż-
ność, religijność. Obcy król też może kierować 
się etyką. Sam Abraham w spotkaniu z zachowa-
niem króla wypadł nie najlepiej, bo on sam był 
winien zaistniałej sytuacji. Tłumaczył się, że na-
prawdę Sara jest jego siostrą zrodzoną przez tego 
samego ojca, ale z innej matki. Relacje seksualne  
w takich przypadkach wówczas były dopusz-
czalne, choć źle oceniane. Dopiero później takie 
związki zostały zakazane (III Mż18,9.11; 20,17).  

Abimelech przyjął wyjaśnienie Abrahama 
jako jego niepewność o byt. Król spełnił polece-
nie Boga i Abrahamowi zwrócił jego żonę, Sarę. 
Mimo iż król nie był zobowiązany do wypła-
cenia Abrahamowi żadnego zadośćuczynienia, 
mimo że tenże nie zasługiwał na to, to jednak 
dał mu szczodre dary (w.14) „Wtedy Abimlech 
wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice, 
i dał Abrahamowi.” Dał mu także tysiąc srebr-
ników, o czym poinformował Sarę (w.16): „oto 
daję bratu twemu tysiąc srebrników; niech to 
będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami  
w oczach tych wszystkich, który są z tobą, tak że 
wobec wszystkich jesteś uniewinniona.” Nad-
to król zaproponował mu także zamieszkanie  
w jego królestwie, w przeciwieństwie do faraona, 
który kazał mu natychmiast opuścić Egipt. 

Trzeba jednak powiedzieć, że Abimelech, jak 
podobnie i później inny król - Dawid, uległ po-

żądliwości serca. Na tę pożądliwość narażony 
jest każdy z nas, dlatego też Bóg poprzez słowa 
Listu św. Jakuba 1,14-15 nas ostrzega: „lecz każdy 
bywa kuszony przez własne pożądliwości, któ-
re go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość 
pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi 
śmierć.”

Po przeczytaniu tej perykopy na usta ciśnie się 
pytanie:

Dlaczego Bóg nie ukarał Abrahama?
Wiemy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale 

chce, by grzesznik poznał swoje złe czyny, słowa, 
myśli i aby się nawrócił, czyli przestał źle myśleć, 
mówić i czynić. Przypuszczam, że ta rozmowa  
z Abimelechem i jego postawa wstrząsnęła su-
mieniem Abrahamowym. Do jego świadomości 
dotarło, że ten niewierny zachował się pobożniej 
od niego. Otrzymane zło od Abrahama wyna-
grodził dobrem. Nie zemścił się na Abrahamie. 
To wstrząsnęło nim, o czym świadczy modlitwa 
przyczynna do Boga. Musiała być szczera, praw-
dziwa, z głębi serca, skoro przyniosła efekt. „Bóg 
uzdrowił Abimelecha  i żonę jego, i niewolnice 
jego, tak że znowu mogły rodzić, gdyż Pan za-
mknął każde łono w domu Abimelecha z powo-
du Sary, żony Abrahama.” Abraham z pewnością 
szczerze, z zawstydzeniem, żałował swojego złe-
go czynu.

Przez tę perykopę Bóg wszystkim narodom 
pokazał, że jest łaskawy dla wszystkich kieru-
jących się sprawiedliwością. Wspomniana mo-
dlitwa Abrahama również i nas mobilizuje do 
szczerych modlitw za niewinnie cierpiących  
i o nawrócenie grzeszników. 

Bóg przez słowa listu św. Jakuba 5, 13-16: 
„Cierpi kto między wami? Niech się modli. We-
seli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto 
między wami? Niech przywoła starszych zbo-
ru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go 
oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca  
z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; 
jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu od-
puszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni 
drugim i módlcie się jedni za 
drugich, abyście byli uzdrowie-
ni. Wiele może usilna modlitwa 
sprawiedliwego.”

ks. Andrzej Mendrok
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Poznajmy się bliżej

ישראל שמע
Szema Israel 

Słuchaj Izraelu

Jaki jest kanoniczny tekst judaizmu? Jedy-
nym pismem kanonicznym judaizmu jest Tora, 
którą Mojżesz otrzymał na Synaju bezpośred-
nio od Boga. Czy możemy znaleźć taki krótki 
fragment tekstu, który będzie zawierał przesła-
nie całej Tory? Tak. Tym tekstem jest werset: 
„Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan 
jedynie!  (V Mojżeszowa 6,4 / Dewarim 6,4).

Nigdzie w Torze nie jest napisane, że tekst 
ten ma być modlitwą, a stał się najważniejszą 
modlitwą żydowską. Jest to najstarsza, stała, 
codzienna modlitwa w judaizmie. Jest najważ-
niejszym elementem dwóch z trzech codzien-
nych modlitw -  porannej i wieczornej (nie jest 
tylko częścią modlitwy popołudniowej), za-
czynając dzień i kończąc go. Ten nakaz zawarty 
jest w samym tekście tej modlitwy: „kiedy się 
kładziesz i kiedy wstajesz”. 

Szema Israel jest jedną z kilku modlitw po-
rannych zwanych szachrit. Do tych modlitw 
konieczny jest minjan, to znaczy 10 dorosłych 
mężczyzn (po bar micwa, czyli od 13 roku ży-
cia) Tradycyjne modlitewniki zawierają rów-
nież Szema na dobranoc, który należy czytać 
w domu, tuż przed pójściem spać. Dla wielu 
Żydów jest to też pierwszy tekst po przebudze-
niu, czyli Szema Israel  wypowiadane jest czte-
rokrotnie w ciągu dnia.

Aby modlitwa nie stała się bezmyślnym po-
wtarzaniem wyuczonych formułek niezbędna 
jest „kawana”, intencja modlitewna, skupie-
nie. W czasie modlitwy Szema przyjmujemy 
na siebie jarzmo Bożego Królestwa. Należy to 
czynić z pełną świadomością, nie w religijnym 
transie. 

Modlitwa Szema jest deklaracją wiary, przy-
sięgą wierności Jedynemu Bogu. Mówi się ją, 
gdy chwali się Boga i gdy błaga się Go. Jest to 
pierwsza modlitwa, którą uczy się odmawiać 
dziecko żydowskie i są to ostatnie słowa, jakie 
wypowiada Żyd przed śmiercią. Szema to prze-
kazywanie z pokolenia na pokolenie jej prze-
słania, czyli podtrzymywanie wiary żydow-
skiej. I mimo tragicznych doświadczeń trwa to 
już ponad 3000 lat.

Szema recytujemy, przygotowując się do 
czytania Tory w szabaty i święta. Szema wy-
raża wiarę w najcięższych sytuacjach, z tym 
wyznaniem na ustach Żydzi ginęli na stosach 
inkwizycji i w komorach gazowych.

Modlitwa Szema składa się z trzech frag-
mentów z Tory (Biblii). Pierwszy jest funda-
mentalnym wyznaniem wiary, wyraża pod-
stawowe idee judaizmu: monoteizm (jest 
tylko jeden Bóg) oraz to, że Bóg jest pojedyn-
czą całością.

„Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, 
Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej du-
szy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa 
te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim 
sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów  
i będziesz o nich mówił, przebywając w swo-
im domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. 
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Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą 
jako przepaska między twoimi oczyma. Wy-
piszesz je też na odrzwiach twojego domu i na 
twoich bramach.”  

Dewarim 6,4–9 / V Mojżeszowa 6,4 – 9

Pierwszy werset należy do najbardziej zna-
nych w całej liturgii żydowskiej. Tradycyjnie 
recytuje się go z ręką zakrywającą oczy, aby 
skupić się, odwoływać się do swojego wnętrza.

Najistotniejszym i najbardziej dalekosięż-
nym skutkiem naszej świadomości tego, że 
Bóg jest jeden, stanowi nakaz, by kochać Boga 
„całym sercem” .Słowo „kochaj”, tak samo 
jak w przykazaniu „będziesz kochał swojego 
bliźniego jak siebie samego”, jest nakazem 
działania, a nie odczuwania, czyli w przypad-
ku człowieka troszczenie się o jego potrzeby,  
a w przypadku Boga wykonywanie micwot, 
czyli tego, co Bóg od nas oczekuje. Boga, który 
uczynił nas podatnymi na rzeczy dobre, szla-
chetne, moralne i duchowe. To, że Bóg uczynił 
nas podatnymi również na rzeczy złe, rekom-
pensuje nam swoim miłosierdziem. Świado-
mość dobra i zła czyni nas wolnymi ludźmi. 
Gdybyśmy nie byli podatni na zło, dobro nie 
byłoby naszym wyborem, tym, czego Bóg od 
nas oczekuje.

W następnym wersecie mamy fragment 
„słowa, które ja dzisiaj ci nakazuję” oznaczają 
wieczną aktualność poleceń zawartych w To-
rze. Dziś to znaczy każdego dnia. 

„Będziesz je wpajał w twoich synów” –  

w tych słowach wyraża się bardzo ważna zasa-
da judaizmu „mi dor le dor” to znaczy „z poko-
lenia na pokolenie”.

Końcowy werset pierwszego fragmentu 
modlitwy „Przywiążesz je jako znak do swo-
jej ręki i będą jako przepaska między twoimi 
oczyma” mówi nam, że w dziele Bożym mamy 
połączyć nasze czyny (ręka) i zmysły (wzrok/ 
rozum). 

Idee zawarte w pierwszym fragmencie Sze-
ma to fundament żydowskiego życia. Tym ide-
om należy oddać całego siebie, poświęcić im 
życie i przekazać następnym pokoleniom.

Przed poranną modlitwą Szema recytujemy 
dwa błogosławieństwa – podziękowanie za 
stworzenie i objawienie, trzecie, po modlitwie, 
to podziękowanie za odkupienie.

Podziękowanie za stworzenie zaczyna się 
słowami:

„Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz 
Bóg, Król świata, który kształtuje światło 
i stwarza ciemność, czyni pokój i stwarza 
wszystko.”

Kończy się słowami:
„Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, który 

wybiera Swój lud, Israela, w miłości.”
Fragment błogosławieństwa (podziękowa-

nie za odkupienie) po modlitwie Szema:
„Opoko Izraela, powstań na pomoc Israelo-

wi, wykup, tak jak powiedziałeś, Judę i Isra-
ela. Wybawca nasz, Jego Imię jest Haszem 
Mocy, Święty Izraela. Błogosławiony jesteś 
Ty, Haszem, Wybawiciel Izraela.”
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Drugi fragment modlitwy Szema również 
pochodzi z V Księgi Mojżeszowej 11,13–21 (De-
warim 11,13–21):

„A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich 
przykazań, które Ja wam dziś daję, miłując 
Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego ser-
ca swego i z całej swojej duszy,

To On będzie spuszczał deszcz na waszą 
ziemię we właściwym czasie: jesienny i wio-
senny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój 
moszcz i swoją oliwę;

On też będzie dawał na twoich polach tra-
wę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do 
syta.

Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się 
zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bo-
gom innym i nie oddawali im pokłonu,

Gdyż Pan wybuchnie na was gniewem  
i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a zie-
mia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie 
w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje.

Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego 
serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako 
znak do swojej ręki, i niech będą jako opaska 
między waszymi oczyma;

Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc  
o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w dro-
dze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz.

Wypisz je także na odrzwiach twojego 
domu i na swoich bramach,

Aby pomnożyły się dni wasze i dni wa-
szych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać 
waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są 
nad ziemią.”

Ten fragment modlitwy nazywany jest 
„jarzmem przykazań”. Bóg dał Izraelowi Torę, 
aby jej przykazania przeniknęły każdy aspekt 
ludzkiego życia; przykazania są na czas pracy 
i czas odpoczynku, kiedy jesteśmy w domu  
i kiedy jesteśmy w drodze.

Trzeci fragment modlitwy Szema pochodzi 
z IV Księgi Mojżeszowej 15,37–41 / Bemidbar 
15,37–41

„I rzekł Pan do Mojżesza:
Przemów do synów izraelskich i powiedz 

im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie 
frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędz-
lach na skraju umieścili sznurki z fioletowej 
purpury.

Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, 

gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie 
wszystkie przykazania Pańskie, i abyście je 
pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom  
i swoim oczom, które was prowadzą do bał-
wochwalstwa,

Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie 
moje przykazania, i byli świętymi Boga wa-
szego.

Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywio-
dłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bo-
giem, Jam jest Pan, Bóg wasz.”

Ostatni fragment modlitwy Szema jest 
przypomnieniem o przykazaniach i ostrzeże-
niem przed bałwochwalstwem.

Codzienna recytacja modlitwy Szema jest tą 
chwilą w ciągu dnia, kiedy nie jesteśmy po-
jedynczymi osobami lecz stanowimy zbioro-
wość IZRAEL. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, ale 
ostatecznie wszyscy zmierzamy do tego same-
go celu. Kiedy Izrael kończy swoją wędrówkę  
i przygotowuje się do wejścia do Ziemi Obie-
canej, Mojżesz poucza ich, z naciskiem uży-
wając tego samego słowa „szema” „Miłując 
Pana, Boga twego, SŁUCHAJĄC jego głosu  
i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie 
i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na 
ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, 
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”

Szema przed snem
Recytując „Szma Izrael...” przed snem wy-

powiadamy słowa w skupieniu i ze zrozumie-
niem, a to oczyści duszę. Warto też „przyznać 
się” i wypowiedzieć słowa skruchy. Zastanów 
się nad dobrocią Bożą, która pozwala nam za-
czynać każdy dzień od nowa.

Po modlitwie najlepiej pozostań już w łóż-
ku, dopóki się nie obudzisz.

Na zakończenie kilka cytatów z talmudu  
o modlitwie:

„Modlitwa jest jedyną bronią Żydów, którą 
odziedziczyliśmy po przodkach.”

„Módl się o świcie, aby bojaźń Boża towa-
rzyszyła ci przez cały dzień”

„Kto się modli niech ma oczy 
spuszczone a serce wzniesione”

Edward Weiss
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Główne artykuły wiary
Część 7

O służbie słowa Bożego i udzielaniu sakramentów
1. 

Usprawiedliwienie z wiary 
a 5. artykuł „Wyznania augsburskiego”

Ks. Marcin Luter w piśmie z 1539 roku pt. „Von 
den Koncilis und Kirche” zalicza urząd kościelny 
do widzialnych znaków Kościoła na piątym miej-
scu, za słowem Bożym, chrztem, sakramentem 
wieczerzy Pańskiej i władzy kluczy. 

Kościół nie może funkcjonować bez urzędu ko-
ścielnego. Wynika to ze słowa apostoła Pawła: 
„Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a usta-
mi wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem 
Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między 
Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszyst-
kich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 
Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, 
zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego,  
w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć  
w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli 
nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwia-
stować, jeżeli nie zostali po-słani? Jak napisano: 
O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre 
nowiny!” (Rz 10,10-15). Dlatego w „Wyznaniu au-
gsburskim” za artykułem „O usprawiedliwieniu”, 
znajduje się artykuł „O służbie Kościoła”. Według 
oryginału łacińskiego brzmi on następująco: „Aby-
śmy tej wiary dostąpili, ustanowiona jest służba 
nauczania ewangelii i udzielania sakramentów. 
Albowiem przez Słowo i sakramenty, jak gdyby 
przez środki, udzielany jest Duch Święty, wznie-
cający wiarę, gdzie i kiedy Bóg zechce, w tych, co 
słuchają ewangelii. Tak więc nie dla naszych za-
sług, lecz dla Chrystusa Bóg usprawiedliwia tych, 
którzy wierzą, iż dla Chrystusa są przyjęci do łaski”.

Łaskawe Boże usprawiedliwienie grzeszni-
ka czyni urząd zwiastowania słowa Bożego nie-
zbędnym. Ponieważ wiara, która usprawiedliwia, 
pochodzi ze słuchania słowa Chrystusowego  
(Rz 10,17), Kościół więc nie może ostać się bez 
zwiastowania ewangelii. 

W „Wyznaniu augsburskim” o urzędzie kościel-

nym mowa jest także w 14. artykule, który brzmi 
następująco: „Kościoły nasze nauczają o porządku 
w Kościele, iż nikt nie powinien w nim nauczać 
publicznie lub udzielać sakramentów, jeśli nie jest 
należycie powołany”.

Jeśli w 5. artykule chodziło o istotę i niezbęd-
ność urzędu ze względu na budzenie w ludzie Bo-
żym usprawiedliwiającej wiary, to w 14. artykule 
chodzi o warunki, które muszą zostać spełnione, 
by urząd głoszenia ewangelii był prawdziwym 
urzędem Kościelnym.

Należy jeszcze wspomnieć artykuł 28, w którym 
mowa jest o odrzuceniu celibatu. 

Zaraz na wstępie naszych rozważań należy po-
wiedzieć, że w Nowym Testamencie nie wystę-
puje używany przez reformatorów również termin 
‘urząd kościelny’ albo ‘urząd zwiastowania słowa 
Bożego’ (także we współczesnej eklezjologii lu-
terańskiej). Terminy te mają związek ze średnio-
wiecznym porządkiem społecznym. W średnio-
wieczu opisywano Kościół przy pomocy znanych  
i zrozumiałych wówczas dla wszystkich terminów. 
Dlatego do słownika terminów teologicznych  
w średniowieczu włączone zostało słowo ‘urząd’. 

Czy jest on odpowiedni i czy nie wnosi w no-
wotestamentową naukę o kościele (eklezjologia) 
treści, które stoją w pewnym konflikcie i sprzecz-
ności z tym, co o służbie zwiastowana słowa Bo-
żego mówią księgi Nowego Testamentu? 

Pytanie jest zasadne. Odpowiedź na nie, powie 
nam dlaczego wielu duchownych różnych szcze-
bli traktują swoje powołanie i służbę, nie tak jak 
tego domaga się Jezus lub apostoł Paweł. Du-
chowni nie są urzędnikami i nie piastują żadnych 
urzędów, do których przypisane są pewne funkcje  
i zaszczyty. Słowo ‘urząd’ nasuwa myśl, że w obrę-
bie służby Kościelnej, albo jak chce tekst „Wyzna-
nia augsburskiego” w wersji niemieckiej – służby 
kaznodziejskiej, można mówić o hierarchii w po-
słudze i szafarstwie środkami łaski. Należy zde-
cydowanie trzymać się terminologii „Wyznania 
augsburskiego”, ponieważ wypływa z Nowego 
Testamentu i tym samym jest ona biblijna. Jed-
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nak termin ‘urząd kościelny’ tak się zadomowił  
w Kościele, że trudno z niego zdecydowanie zrezy-
gnować. Pamiętać jednak należy, że musi być on 
uważany za posługiwanie w Kościele i tak rozu-
miany, jak widzi go Nowy Testament.  

Filip Melanchton, autor „Wyznania augsbur-
skiego” konieczność istnienia i funkcjonowa-
nia posługiwania kościelnego uzasadniana na 
płaszczyźnie soteriologicznej (zbawczej), ponie-
waż usprawiedliwienie grzesznika jest z wiary,  
a wiara rodzi się ze zwiastowania słowa Chrystu-
sowego i jako taka jest łaskawym darem Boga  
w Duchu Świętym. Posługa głoszenia słowa Bo-
żego jest więc nie tylko konieczna, lecz jest posłu-
gą w zbawczej „dłoni” Chrystusa. 

2. 
Luter o posłudze w Kościele

Dla ks. Marcina Lutra posługę zwiastowania 
słowa Bożego ze względu na budzenie usprawie-
dliwiającej wiary, jest niezbędna, ale niezbędność 
posługi kaznodziejskiej wyprowadza także na 
płaszczyźnie eklezjologicznej w dwojaki sposób. 

Luter nauczał, że słowo Boże musi być zwia-
stowane, a sakramenty zgodnie z ustanowieniem 
Jezusa Chrystusa muszą być w Kościele udzielane 
jego członkom. Kościół, społeczność wierzących, 
zgromadzenie świętych, ciało Chrystusowe, musi 
budować się i rosnąć. Wzrost daje słowo Boże. 
Kościół bez ewangelii Chrystusowej nie może żyć 
ani spełniać swojego zadania. Ze słowa lud Boży 
czerpie siły do działania w wierze i miłości. Dla-
tego Chrystus ustanowił w swoim Kościele urząd 
sług i zwiastunów słowa Bożego. Dowodem dla 
Lutra są na to słowa z Ef 4,11.12. Kościół musi 
istnieć i budować się aż do końca świata, przeto 
słowa z Ef 4,11.12 nie tylko dotyczą Kościoła apo-
stolskiego. Chrystus zawsze potrzebuje w swoim 
Kościele sług słowa Bożego, aby słowem Bożym, 
ewangelią, Jego ciało było żywione i karmione. 
Toteż konieczność istnienia urzędu słowa w Ko-
ściele uzasadnia Luter ustanowieniem tegoż urzę-
du przez samego Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. 
Wolą Chrystusa było powołanie swoich uczniów  
i posłanie ich między ludzi, aby głosili Jego Ewan-
gelię (zob. J 15,16; Mt 28,28,19.20)

Luter konieczność istnienia w Kościele urzędu 
dla głoszenia słowa Bożego wyprowadził tak-
że z nauki o kapłaństwie wszystkich wierzących  
w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Wszy-

scy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa i prawdzi-
wie wierzący w Syna Bożego przez Ducha Święte-
go, powołani są i namaszczeni na kapłanów. Być 
kapłanem oznacza: ofiarować siebie samego Bogu 
w wierze i w służbie miłości dla całej społeczności 
świętych, zanosić przed tron Boży błagalne i przy-
czynne modlitwy za cały Kościół oraz zwiastować 
słowo Boże (zob. Rz 12,1-8) Przez to – naucza Lu-
ter – uzewnętrznia się to, co nazywamy społecz-
nością świętych (communio sanctorum). Jednak 
mając na uwadze słowa apostoła Pawła z 1. Li-
stu do Koryntian (14,40), Luter stwierdza, że aby  
w Kościele uniknąć nieporządku, nikt nie powi-
nien publicznie nauczać, zwiastować słowa Bo-
żego ani udzielać sakramentów, jeśli nie jest do 
tego powołany przez Kościół. Nie ponosi przez to 
bynajmniej szkody kapłaństwo wszystkich wie-
rzących. Służba kapłańska wiernych w koście-
le powinna być żywa, jednak praktykowana na 
płaszczyźnie: człowiek – człowiek. Tam gdzie nie 
ma jeszcze powołanych sług słowa Bożego, gdzie 
chodzi o świadectwo i o misję, każdy wierzący ma 
prawo i obowiązek zwiastowania słowa Boże-
go. Powołani przez Kościół słudzy słowa Bożego  
w imieniu Kościoła stają przed obliczem Boga (zob. 
np. Dz 13,1.2). Słudzy słowa Bożego są ustami Ko-
ścioła, ponieważ jednak służbę słowa ustanowił 
Bóg, dlatego słudzy słowa są przede wszystkim 
ustami Boga. 

Słudzy słowa Bożego niczym nie odróżniają się 
od pozostałych członków społeczności wierzących 
w Kościele Chrystusowym. Nie są kapłanami 
szczególnego rodzaju. Kapłaństwo ich ma ten sam 
charakter, co kapłaństwo wszystkich ochrzczonych 
i wierzących w Jezusa Chrystusa. Różnica nie po-
lega na jakości, lecz na powołaniu. 

Nauka ks. Marcina Lutra o urzędzie kościelnym 
znalazła mocne odbicie w księgach symbolicznych 
naszego Kościoła, przede wszystkim w „Wyznaniu 
augsburskim” w artykułach: „O służbie Kościoła” 
(5), „Czym jest Kościół?” (8), „O porządku w Koście-
le” (14) oraz „O małżeństwie kapłanów” (23).

3. 
Co mówi Nowy Testament na temat 

kapłaństwa wierzących? 
Nauka ks. Marcina Lutra o powszechnym ka-

płaństwie oparta jest na słowach, znajdujących 
się w 1. liście św. Piotra: „Wy jesteście rodem wy-
branym, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali 
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cnoty tego, który was powołał z ciemności do cu-
downej swojej światłości” (1 P 2,9)

Z greckiego słowa, mówiącego o kapłaństwie 
wierzących wynika, że społeczność wierzących  
w Chrystusa jest społecznością typu kapłańskie-
go, co nie oznacza, że każdy członek tej społecz-
ności, został powołany do sprawowania urzędo-
wego kultu. Wierzący, jako kapłaństwo święte są 
powołani do składania ofiar, które nie mają nic 
wspólnego z ofiarami składanymi na dziedzińcu 
świątyni w Jerozolimie. Zwrócić należy uwagę, że 
św. Piotr nie zwraca się do pojedynczych człon-
ków Kościoła, ale do całej społeczności kościelnej. 
Społeczność wierzących jest królewskim kapłań-
stwem (słowo ‘Królewskie’ wskazuje na mesjani-
styczny wymiar tej społeczności, a tym samym, że 
społeczność ta jest ludem czasów ostatecznych). 

Przede wszystkim w Nowym Testamencie nie 
ma tekstu, z którego wynikałoby, że każdemu 
wierzącemu wolno sprawować kult na wzór sta-
rotestamentowego kultu. W Nowym Testamencie 
utrwalił się pogląd, że jedynym kapłanem jest 
Chrystus, który złożył ofiarę ze swojego życia na 
Golgocie. Tej ofiary nie trzeba już powtarzać i nie 
jest już potrzebne urzędowe kapłaństwo. Autor 
Listu do Hebrajczyków pisze: „Ale Ten sprawuje 
kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na 
wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, 
którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje 
zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to 
przystało nam mieć arcykapłana, świętego, nie-
winnego, nieskalanego, odłączonego od grzesz-
ników i wywyższonego nad niebiosa; który nie 
musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać 
ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za 
grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, 
gdy ofiarował samego siebie” (Hbr 7,24-27).

Na czym polega służba kapłańska wierzących?
Bezpośrednio po słowach, w których autor li-

stu pisze, że odbiorcy jego listu są kapłaństwem 
świętym, królestwem kapłańskim, wzywa ich, aby 
jako królestwo kapłańskie i żywe kamienie budo-
wali się w dom duchowy, aby „składać duchowe 
ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”  
(1 P 2,5). Nieco dalej pisze: „Ale wy jesteście rodem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali 
cnoty tego, który was powołał z ciemności do 
cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś 
byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, 

dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz 
zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napomi-
nam was, abyście jako pielgrzymi i wychodź-
cy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwo-
ści, które walczą przeciwko duszy; prowadźcie 
wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy 
was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując 
się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga  
w dzień nawiedzenia” (1 P 2,9-12).

Ofiary składane przez wierzących, mają więc 
charakter duchowy. Podobnie rozumie ofiary skła-
dane przez chrześcijan apostoł Paweł, bowiem 
pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miło-
sierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako 
ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna 
być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie 
się do tego świata, ale się przemieńcie przez odno-
wienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, 
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskona-
łe” (Rz 12,1.2). Jest to oczywiste, ponieważ krwawa 
ofiara została już złożona raz na zawsze (Hbr 7,27).

W 1. liście św. Piotra nie ma żadnej wypowiedzi, 
która by pozwalała rozumieć służbę społeczności 
wierzących inaczej, aniżeli jako ofiarę z życia, po-
stępowania wypływającego z wiary. Interpretacja 
słów autora listu o wierzących jako o kapłaństwie 
świętym, jakoby wszystkim wolno było głosić 
publicznie ewangelię, jest niczym nie uprawnioną 
nadinterpretacją.

W Kościołach Azji Mniejszej – według 1. listu 
św. Piotra – byli starsi, którym powierzona została 
piecza nad Kościołami: „Paście trzodę Bożą, która 
jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, 
po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z od-
daniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są 
wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy 
się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą 
koronę chwały” (1 P 5,2-4). Pasterska służba, to 
służba słowa i – jak to wynika z 1. listu św. Piotra 
– szafarstwo sakramentem chrztu.

4. 
Co mówi Nowy Testament 

o urzędzie kościelnym?
Powiedziane zostało powyżej, że termin ‘urząd 

kościelny’ nie występuje na kartach Nowego Te-
stamentu. Jeśli we współczesnej eklezjologii pod 
terminem ‘urząd kościelny’ rozumie się służbę 
ewangelii i sakramentów, to w pewnym – i to wiel-
ce ograniczonym stopniu – odpowiada mu nowo-
testamentowy termin ‘diakonia’ (służba), którego 
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kontekst eklezjologiczny nie pozwala w żadnym 
wypadku utożsamić go ze współczesnym poję-
ciem urzędu kościelnego, który teologicznie jest 
wielce wątpliwy. Nowy Testament nie upoważ-
nia nas do myślenia i mówienia na temat posłu-
gi kościelnej w apostolskim chrześcijaństwie, jako  
o posłudze kapłańskiej, tym bardziej, że więk-
szość używanych w Nowym Testamencie pojęć 
na określenie osób pełniących kościelne posłu-
gi, funkcje: ‘apostoł’, ‘biskup’ (‘strażnik’, ‘dozorca’, 
‘szafarz’), pasterz, nauczyciel oraz diakon (‘sługa’) 
nie zostały zapożyczone z ówczesnego języka kul-
towego ani też nie są odzwierciedleniem jakiegoś 
ówczesnego modelu administracji, lecz są wyni-
kiem refleksji nad rozwijającym się Kościołem  
i utworzone zostały od czasowników opisujących 
pewne funkcje, będące manifestacją działania 
Ducha Świętego. Zastanawiające jest również, że 
rzadko używane są w Nowym Testamencie ty-
powe pojęcia z języka kultowego, a mianowicie: 
‘kapłan’ oraz ‘kapłaństwo’. Wynika z tego dość 
jednoznacznie, że w apostolskim Kościele służba 
kościelna kształtowała się niezależnie od występu-
jących wzorców w sferze sacrum i profanum okre-
su hellenistycznego. Nowotestamentową myśl 
na temat posługi kościelnej poznać więc można, 
badając występujące w Nowym Testamencie ter-
miny opisujące różne służby w chrześcijaństwie 
okresu apostolskiego. Zauważyć jednak należy,  
że przemawiają one jedynie w bliższym kontek-
ście. Dalszy kontekst, tzw. religijno-historyczne 
podłoże jest „nieme”. Jedynie w początkowym 
okresie, pewien wpływ na rozwój struktury 
pierwszych społeczności chrześcijańskich miała 
struktura żydowskich gmin synagogalnych. 

W Nowym Testamencie da się zaobserwować 
rozwój eklezjologii, czyli nauki o Kościele, a tym 
samym kształtowanie się posługi kościelnej, ce-
lem której było budowanie Kościoła, wiary Jego 
członków i wzajemnej miłości między braćmi  
i siostrami w Jezusie Chrystusie. 

Pierwsza wspólnota wierzących w Jezusa Chry-
stusa powstała w Jerozolimie po zmartwychwsta-
niu Chrystusa, początkowo bardzo silnie była 
związana z synagogą. Nie powinno więc ulegać 
wątpliwości, że ustrój, jaki panował w gminach 
żydowskich, miał pewien wpływ na kształtowa-
nie się ustroju jerozolimskiego Kościoła, a także 
innych Kościołów, które powstawały z biegiem 
czasu, przynajmniej na terenie Palestyny. Juda-

izm czasów Jezusa z Nazaretu i apostoła Pawła, 
z czasów jego działalności ewangelizacyjnej, znał 
insty-tucję starszych. Rada starszych nie wszędzie 
wyglądała jednakowo. Istniała dość daleko idąca 
swoboda w kształtowaniu owej rady, co zapew-
ne miało też wpływ na kształtowanie się posługi 
(urzędu) starszego w apostolskim Kościele. W ju-
daizmie starszy był reprezentantem tradycji, prze-
kazywał swoje doświadczenia, dotyczące inter-
pretacji prawa i stosowania go w życiu. Był więc 
w pewnym sensie gwarantem autentyczności ży-
dowskiej tradycji i gwarantem ciągłości wspólno-
ty wiary.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy obok aposto-
łów w Kościele w Jerozolimie pojawili się starsi. 
Źródła nie pozwalają jednoznacznie określić cza-
su ich pojawienia się w jerozolimskim Kościele. 
Ewangelista Łukasz w Dziejach apostolskich pisze, 
że występowali już oni obok apostołów w czasie 
soboru apostolskiego (Dz 15,4.6.22). Jeśli tak było, 
to analogicznie do synagogalnych gmin żydow-
skich, na starszych wybierano wypróbowanych  
w wierze chrześcijan, którzy swoim doświadcze-
niem i przykładem gwarantowali trwałość chrześci-
jańskiej wspólnoty wiary w Jezusa jako Chrystusa  
i Pana. 

Druga społeczność kościelna, odgrywająca 
bardzo ważną rolę w apostolskim chrześcijań-
stwie, była społeczność wierzących w Antiochii 
Syryjskiej, składająca się głównie z chrześcijan 
pochodzenia nieżydowskiego (poganochrześcija-
nie). Łukasz w Dziejach apostolskich 13,1.2 pisze:  
„W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami  
i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Ni-
ger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wy-
chowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul”.

W Kościele antiocheńskim wykształciła się 
więc nieco odmienna struktura od jerozolimskiej. 
Na czele antiocheńskiej społeczności wierzących 
stali ludzie, których Łukasz nazywa prorokami  
i nauczycielami. Nie jest pewne, czy autor Dzie-
jów apostolskich mówi o dwóch urzędach, czy 
też o jednym, który nazwać można by było pro-
fetyczno-dydaktycznym. Jednak apostoł Paweł  
w 1. liście do Koryntian wyraźnie rozróżnia mię-
dzy powołaniem na proroka a powołaniem na 
nauczyciela („A Bóg ustanowił w kościele naj-
pierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli” – 1 Kor 12,28). 

Zupełnie inaczej kształtowała się służba kościel-
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na w Kościołach, które zakładał apostoł Paweł. 
W rozdziałach od 12. do 14. 1. Listu do Koryn-

tian apostoł Paweł ustosunkowuje się do panują-
cego w Kościele korynckim porządku. Rozdziały te 
mają więc wiele do powiedzenia na temat struk-
tury służby kościelnej w dość wczesnym okresie 
Kościoła apostolskiego, przynajmniej w Koryncie. 
W wyżej wspomnianych rozdziałach znajduje się 
lista darów i służb funkcjonujących w Kościele  
w Koryncie: „A Bóg ustanowił w kościele naj-
pierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, po-
tem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kiero-
wania, różne języki” (1 Kor 12,28).

Dostrzegamy w cytowanych słowach dość 
przejrzysty podział na służby, mające charakter 
osobowy (apostołowie, prorocy, nauczyciele) oraz 
nieosobowe funkcje: moc czynienia cudów, dary 
uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne 
języki. Podziału tego jednak nie należy traktować 
sztywno. Według bowiem poglądu apostoła Paw-
ła, znajdującego się również w 1. Liście do Koryn-
tian charyzmat prorokowania powinien raczej od-
dzielić się od poszczególnych proroków i przejść na 
wszystkich członków Kościoła (1 Kor 14,31). Z Li-
stu do Rzymian wynika, że odnosi się to również 
do służby nauczyciela i daru nauczania (Rz 12,7). 
Wymienieni w 1 Kor 12,28 apostołowie, prorocy  
i nauczyciele spełniają swoją posługę dzięki po-
wołaniu Bożemu i otrzymanym darom Ducha 
Świętego. Apostoł Paweł rozróżnia między apo-
stołem a nauczycielem. Paweł uważał siebie za 
apostoła, Apollosa zaś za nauczyciela; Paweł sa-
dził, Apollos podlewał, a „ten, co sadzi, i ten, co 
podlewa, jedno mają zadanie” (zob. 1 Kor 3,4–15; 
por. 1 Kor 4,6).

Wierni Kościołów założonych przez apostoła 
Pawła zbierali się na swoje nabożeństwa w pry-
watnych domach. Nie wiemy, czy głowom rodzin, 
w domach, w których zbierano się na nabożeń-
stwa, przysługiwał tytuł przełożonych wspólnoty 
kościelnej. O przełożonych jednak pisze apostoł 
Paweł w 1. liście do Tesaloniczan (5,12): „A prosi-
my was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, 
którzy pracują wśród was, są przeło-żonymi wa-
szymi w Panu i napominają was; szanujcie ich  
i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy” (5,12.13a). 

Do obowiązku przełożonych w Kościele w Te-
salonikach należało napominanie, które było jed-
nym z elementów apostolskiej pracy apostoła 

Pawła (zob. 1 Kor 4,14; por. Kol 1, 28). Ale brak pew-
ności co do tego, czy posługa przełożonego była 
stała, czy też przechodnia. Zadaniem owych prze-
łożonych zapewne było także przewodniczenie  
w nabożeństwach, jak i wyciszanie wewnątrzko-
ścielnych waśni i sporów, których – przynajmniej 
w Koryncie – było dość dużo, być może także pro-
cesom, mającym charakter rozstrzygnięć moral-
nych (por. 1 Kor 6,1nn), których lista w korynckim 
Kościele była dość duża. Posługa kierowania Ko-
ściołem wyliczona jest w katalogu charyzmatów 
jako dar Ducha Świętego (1 Kor 12,28). 

Występujące w 12. rozdziale 1. listu św. Pawła 
do Koryntian dary-posługi oraz w 1. liście do Te-
saloniczan 5,12 przełożeni, nie gwarantowali sta-
bilności Kościoła, chociaż Duch jest Duchem jed-
ności. Ale ludzkie słabości, namiętności i dążenia 
mogą zburzyć każdą jedność na tym świecie. Dal-
szym krokiem było więc ujednolicenie terminolo-
gii. Powyższe terminy zastąpiono dwoma, bardziej 
czytelnymi i konkretnymi: ‘biskup’ oraz ‘diakon’. 

W Dziejach apostolskich św. Łukasz pisze,  
że w Kościele w Efezie i Milecie byli starsi i bisku-
pi (Dz 20,15-27). Wydaje się, że terminy ‘starszy’, 
‘biskup’ w doniesieniach Łukasza były stosowane 
zamiennie.

Termin ‘biskup’ pochodzi z ówczesnego języka 
administracyjnego. Oznaczał urzędnika lokalnej 
administracji, dozorcę. Do zadań biskupów nale-
żało więc prawdopodobnie obok administrowa-
nia Kościołem również przewodniczenie wspól-
nym posiłkom i pilnowanie porządku w Kościele, 
porządku życia moralnego i liturgicznego. Liczba 
mnoga wymienionych w Flp 1,1 biskupów nie 
wskazywała na jakieś kolegium, lecz raczej na 
przywódców istniejących w Filippi różnych Ko-
ściołów domowych. Ze względów socjalno-byto-
wych stworzenie jakiegoś jednego centrum życia 
religijnego było jeszcze niemożliwe. 

Urząd diakona znany był już wcześniej, a mia-
nowicie w Kościele jerozolimskim, chociaż owych 
siedmiu usługujących przy stołach, Dzieje apo-
stolskie nie nazywają diakonami. W Kościołach 
Pawłowych diakoni prawdopodobnie także peł-
nili posługi podczas obchodzenia wieczerzy Pań-
skiej. Nie ulega wątpliwości, że w pierwotnym  
w chrześcijaństwie diakonami były także kobiety 
(Rz 16, 1; 1 Tm 3,8–13). 

Prawdopodobnie Kościół na danym miejscu 
posiadał jednego biskupa oraz kilku diakonów. 
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Z listów Pawła nie wynika, że Wielki Apostoł 
Narodów z własnej inicjatywy tworzył struktu-
ry w zakładanych przez siebie Kościołach. Raczej 
apostoł Paweł pozostawiał wiele swobody po-
szczególnym społecznościom wierzących w orga-
nizowaniu życia kościelno-religijnego. Św. Paweł 
pochłonięty był całkowicie głoszeniem ewangelii 
i krzewieniem wiary w Chrystusa Jezusa. Ale nie 
jest jasne, czy w pewnym okresie nie uświadomił 
sobie, że pozostawienie organizacji Kościoła tylko 
lokalnym społecznościom, które w wielu wypad-
kach nie posiadały odpowiedniego doświadcze-
nia, jest dość ryzykowne i jest źródłem wielu kon-
fliktów i sporów. Doświadczenia korynckie mogły 
go skłonić do przemyśleń oraz ingerencji apostoła 
Pawła w organizację Kościoła. Taką sytuację suge-
rują tzw. listy pasterskie.

Nowy Testament daje podstawy do twierdze-
nia, że posługiwanie w Kościele ulegało w czasach 
apostolskich rozwojowi i że nie wszędzie rozwijał 
się w jednakowy sposób. Ale wraz z ugruntowy-
waniem się świadomości wszystkich chrześcijan, 
że w Chrystusie stanowią jedność, Kościół, ciało 
Chrystusa, musiała wykształtować się tendencja 
ujednolicenia struktury Kościoła i jego posługi. 
Wskazują to tzw. listy pasterskie oraz 1. list św. 
Piotra. Rozwój porządku kościelnego jest logiczną 
konsekwencją potrzeby zwiastowania ewangelii. 
Nie jest wyjęciem posługi w Kościele spod działa-
nia i kontroli Ducha Świętego, tym samym zwia-
stowania ewangelii, ale kontynuacją jej głoszenia 
w nowej rzeczywistości.

Ważnym punktem, od którego rozpoczął się 
dalszy rozwój urzędu kościelnego w czasach po-
Pawłowych, było utożsamienie się urzędu biskupa  
z Kościołów powstałych w wyniku misji Wiel-
kiego Apostoła Narodów z palestyńskim urzędem 
starszych. Utożsamienie tych urzędów poświad-
czają listy pasterskie, 1. list św. Piotra oraz Dzieje 
apostolskie. Ale być może, że zlanie się tych urzę-
dów miało miejsce już w czasach apostoła Pawła, 
bowiem autor Dziejów apostolskich, relacjonu-
jąc pobyt Pawła w Milecie podczas jego podróży  
z Macedonii do Jerozolimy, pisze, że Paweł polecił 
starszym z Efezu przybyć do Miletu, gdzie zatrzy-
mał się na krótki czas (Dz 20,17). W przemówieniu 
do nich skierowanym, powiedział: „Miejcie pieczę 
o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was 
Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli 
zbór Pański nabyty własną jego krwią” (Dz 20,28).

W 1. liście św. Piotra, który teologicznie zdradza 
wielkie podobieństwo do literatury Pawłowej, 
autor pisze: „Starszych więc wśród was napo-
minam, jako również starszy i świadek cierpień 
Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, 
która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która 
jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, 
po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z odda-
niem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam 
poruczeni, lecz jako wzór dla trzody” (1 P 5,1-3).

Autor 1. listu św. Piotra, zwracając się do star-
szych (prezbiterów), sam nazywa się starszym. 
Nietrudno tu dostrzec, że posługa prezbitera (star-
szego) odgrywała w czasach autora listu ważną 
rolę. Nie jest to urząd, który związany był z ad-
ministrowaniem Kościoła. Starszy − według 1. li-
stu św. Piotra − był przewodnikiem wierzących. 
Powierzona mu była funkcja wyraźnie religij-
na, wszak miał być pasterzem w Kościele i miał 
paść trzodę Bożą „po Bożemu, nie dla brzydkiego 
zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad 
tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla 
trzody”. Wzorem w posłudze w Kościele ma być 
Chrystus, którego autor 1.  listu św. Piotra nazywa 
nie tylko pasterzem, ale także biskupem (stróżem) 
dusz (1 P 2,25).

Nauka listów pasterskich na temat posługi 
Kościelnej nie jest jednolita. Nieco inny pogląd 
znajdujemy w listach do Tymoteusza, inny zaś  
w Liście do Tytusa. W 1. liście do Tymoteusza 
mowa jest o biskupach, diakonach i starszych. Au-
tor Listu do Tytusa nie wspomina urzędu diakona, 
co nie musi znaczyć, że go nie zna. W Liście do Ty-
tusa urząd starszego jest tożsamy z urzędem bisku-
pa. Czytamy w nim: „Pozostawiłem cię na Krecie 
w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało 
do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, 
jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, 
są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wie-
rzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo 
krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży, 
powinien być nienaganny, nie samowolny, nie-
skory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, 
nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale 
gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztrop-
ny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, 
trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł 
zarówno udzielać napomnień w słowach zdro-
wej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się 
przeciwstawiają” (Tt 1,5-9).
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Autor pisze najpierw o prezbiterach (starszych) 
ustanawianych w Kościołach na Krecie. Określo-
ne zostały w liście wyraźnie ich kwalifikacje przed 
ustanowieniem ich na urząd starszego. Tylko lu-
dzie spełniający przedstawione kwalifikacje mogą 
być starszymi w Kościołach Krety, ponieważ jako 
biskupi będą włodarzami Bożymi i winni być 
poza wszelkimi podejrzeniami o samowolę, po-
rywczość, pijaństwo itp. 

Autor 1. istu do Tymoteusza jest przekonany, 
że „kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy 
pragnie” (1 Tm 3,1). Według niego „biskup zaś 
ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, 
umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry na-
uczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzie-
rzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na 
grosz, który by własnym domem dobrze zarzą-
dzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej 
uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym do-
mem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy 
Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawró-
cony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść  
w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć 
się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie 
należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie po-
paść w sidła diabelskie” (1 Tm 3,1-7).

Do wymagań postawionych biskupom w Li-
ście do Tytusa, autor 1. listu do Tymoteusza doda-
je nowe. Wymagania są wysokie, chociaż Nowy 
Testament takie wymagania stawia wszystkim 
wierzącym w Chrystusa. Jednakże z przytoczonego 
fragmentu nie można wysnuć wniosku, że urząd 
biskupa jest jeszcze tożsamy z urzędem prezbitera. 
O starszych pisze zgoła na innym miejscu, a mia-
nowicie dopiero i to dość przygodnie w 5. rozdzia-
le. Natomiast po poleceniach dotyczących bisku-
pów, w 3. rozdziale wydaje polecenia dotyczące 
diakonów i to obu płci: „Również diakoni mają 
być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, 
nie chciwi brudnego zysku, zachowujący tajem-
nicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni 
najpierw od-będą próbę, a potem, jeśli się okaże, 
że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia 
służby. Podobnie kobiety: powinny być poważ-
ne, nie przewrotne, trzeźwe, wierne we wszyst-
kim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, 
mężami, którzy potrafią dobrze kierować dzieć-
mi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę 
pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i pra-
wo występowania w sprawie wiary, która jest  

w Chrystusie Jezusie” (1 Tm  3,8-13).
Jak biskupom, autor listu stawia także pewne 

wymagania diakonom. Jeśli pełnić będą swoją 
służbę sumiennie, wtedy będą mogli także wypo-
wiadać się w sprawach wiary. Z dość lakonicznej 
wypowiedzi dotyczącej prezbiterów: „Starszym, 
którzy dobrze swój urząd sprawują, należy od-
dawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy 
podjęli się zwiastowania słowa i nauczania”  
(1 Tm 5, 17) zdaje się wynikać, że prezbiterzy nie są 
identyczni z biskupami, ale że niektórzy z prezbi-
terów są zwiastunami słowa. Ci winni spotykać 
się z poszanowaniem. Nigdzie autor listów do Ty-
moteusza nie pisze expressis verbis, że należy się 
szacunek biskupom. Do biskupiego urzędu z istoty 
należy głoszenie słowa, a tym którzy je głoszą na-
leży się szacunek. Z tego także nie da się wysnuć 
wniosku na temat identyczności, czy nieidentycz-
ności biskupów i prezbiterów. 

Ale z powyższej wypowiedzi nie wynika też, że 
starszym, którzy głoszą słowo, a więc pełnią funk-
cję religijną, przez fakt głoszenia słowa przysługu-
je tytuł biskupa, który wyraźnie podkreśla religij-
ny charakter ich posługi. Raczej należy sądzić, że 
urząd prezbitera i biskupa w pewnym zakresie jest 
jednak identyczny, wszak to starsi nakładają ręce 
na ordynowanego (zob. 1 Tm 4,14). 

W 1. liście do Tymoteusza można więc już mó-
wić o trzech posługach: biskupa, diakona i prezbi-
tera, prezbitera typu patriarchalnego i typu religij-
nego. Autorowi listów do Tymoteusza wyraźnie 
chodzi o to, aby starsi zajęli się także nauczaniem 
i głoszeniem słowa Bożego. Prezbiterowi głoszą-
cemu słowo Boże, należał się szacunek, taki jak 
biskupowi, chociaż autor listów nie wzywa do 
szacunku należnego biskupom. Urzędy w Koście-
le łączy jedno – funkcje duszpasterskie, głoszenie 
słowa, o ile oczywiście prezbiter podjął się głosze-
nia słowa i nauczania. Służą więc jednemu celowi, 
który wcześniej wytyczył apostoł Paweł – budo-
waniu ciała Chrystusowego.

Usługujący w Kościele, uprawomocnieni po-
przez publicznie nadaną misję, działają jako odpo-
wiedzialni przed Bogiem strażnicy przekazanego 
im dziedzictwa (1 Tm 6,20). Sukcesja prawdziwej 
nauki i wyznania staje się więc elementem twór-
czym, czynnikiem, który przez Ducha stanowi kon-
struktywny element historii Kościoła, i jest wy-
razem wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi 
jako Kościołowi Bożemu. 
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Pierwotne chrześcijaństwo, kiedy minął okres 
apostołów, musiało postawić sobie pytanie  
o legitymizację powołania na biskupa, prezbitera  
i diakona. Ale dopiero w listach pasterskich po-
jawia się wyraźna forma zewnętrznej legitymacji 
urzędu, mówiąc językiem współczesnym, publicz-
ny akt ordynacji, święcenia (1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6). 
Łukasz w Dziejach apostolskich pisze, że przez 
modlitwę i nałożenie rąk grupa siedmiu męż-
czyzn została powołana do usługiwania przy stole  
w czasie agap w Kościele w Jerozolimie (Dz 6, 6). 
Także Paweł i Barnaba zostali posłani do pracy 
misyjnej przez post, modlitwę i nałożenie rąk (Dz 
13,3). Autor Dziejów apostolskich wiąże już więc 
z początkiem Kościoła, powszechnie stosowaną 
później praktykę nałożenia rąk, o której czytamy 
w listach pasterskich. 

Według listów pasterskich urząd przekazywa-
ny był przez nałożenie rąk starszych, jako legity-
mizacja urzędu charakteru eklezjalnego (1 Tm 4,14). 
Samemu nałożeniu rąk zapewne towarzyszyły 
inne elementy. Mając na uwadze napomnienia, 
znajdujące się głównie w listach do Tymoteusza, 
które może nawet pierwotnie stanowiły jakieś 
ordynacyjne przemówienie, ordynacja pojmowa-
na jako legitymizacja urzędu mogła składać się  
z kilku ważnych dla rozumienia urzędu elemen-
tów. Najpierw zapewne ordynowanemu przeka-
zywano tradycję podstawowej nauki apostolskiej, 
być może w formie formuły wyznaniowej (2 Tm 
2,2). Następnie ordynowany składał „dobre wy-
znanie przed wieloma świadkami” (1 Tm 6,12). 
Rozumieć przez to należy publiczne, przed zgroma-
dzonymi wiernymi, przyznanie się do przekazanej 
mu tradycji. Następnie poprzez nałożenie rąk star-
szych przekazywano charyzmat kierowania (2 Tm 
1,6) i zarazem misję urzędu, którym był związany 
„aż do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa”, a więc co najmniej do końca życia (1 Tm 6,14). 
Aktowi ordynacji mógł towarzyszyć post, modli-
twa, głoszenie słowa oraz wieczerza Pańska. 

Celem ordynacji według listów do Tymoteusza 
było publiczne przekazanie urzędu, legitymizacjia 
powołania do służby w lokalnym Kościele. Mi-
sja związana z urzędem i sam urząd miały cha-
rakter ściśle lokalny. Ordynacja – jak zostało już 
powiedziane – miała jednak charakter publiczny, 
a publiczny charakter ordynacji powodował po-
jawienie się katalogu napomnień, których ślad 
znajdujemy w 1 Tm 6,11-16. Napomnienia prze-

kazywane były wraz z urzędem. Wiązały ordyno-
wanego na zawsze dzięki publicznemu wyznaniu 
„wobec wielu świadków”. 

Powołanie na urząd ma charakter trwały, ale 
charyzmat urzędu wymaga nieustannego zaan-
gażowania się w służbę w Kościele (1 Tm 4,1nn), 
trwania w przekazanej tradycji wiary. Posługa jest 
charyzmatem. Niewątpliwie jest to kontynuacja 
myśli Pawłowej. Tymoteusz jest przeto napomi-
nany: „Nie zaniedbuj daru łaski, który masz,  
a który został ci udzielony na podstawie proroc-
kiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych”  
(1 Tm 4,14) oraz „Przypominam ci, abyś rozniecił 
na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci 
przez włożenie rąk moich” (2 Tm 1,6). 

Ordynowany ściśle podporządkowany jest nor-
mie prawdziwej, apostolskiej nauki. Przy niej wi-
nien trwać i potwierdzać swą postawą wierność 
wobec niej (1 Tm 4,6n; 2 Tm 3,14-17). W tym też 
wyraża się wierność powołanego do posługiwa-
nia wobec swego powołania. 

Według Nowego Testamentu biskup w Koście-
le i proboszcz w parafii nie są feudalnymi panami 
w Kościele, dyrektorami jakiegoś ‘zakładu pra-
cy’, ponieważ żadna jednostka administracyjna  
w Kościele nie jest zakładem pracy, lecz wspólno-
tą wierzących i świętych, składającą z braci i sióstr  
w Jezusie Chrystusie. Wszyscy powołani do usłu-
giwania w Kościele są sobie równi i niczym nie 
wyróżniający się od tych, którym usługują, z wy-
jątkiem tego, że zostali zgodnie z tradycją apo-
stolską i porządkiem kościelnym powołani do 
usługiwania słowem Bożym i sakramentami. Ale 
zgodnie z Nowym Testamentem powinni być po-
ważani i szanowani. Apostoł Paweł napominał 
korynckich chrześcijan: „Tak niechaj każdy my-
śli o nas jako o sługach Chrystusowych i o sza-
farzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się 
właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wier-
ny” (1 Kor  4,1.2) oraz „Dlatego, mając tę służbę, 
która nam została poruczona z miłosierdzia, nie 
upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co 
ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy 
przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale 
przez składanie dowodu prawdy polecamy sie-
bie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bo-
giem” (2 Kor 4,1.2). I to – zgodnie z luterską zasadą, 
że słowo Boże kształtuje naukę i życie Kościoła 
– obowiązuje. 

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
Wspomnij dawne dni, 
rozważcie lata minionych pokoleń 

(5 Mż, 32,7a B.Ek.)
125 lat temu

10 sierpnia 1896 roku na skutek odniesionych 
obrażeń po wypadku zmarł inż. Otto Lilienthal, 
pionier lotnictwa, konstruktor pierwszych szy-
bowców. Urodził się 23 maja 1848 roku w An-
klam (Niemcy). Otto Lilienthal powszechnie 
uznawany jest za jednego z „ojców lotnictwa”, 
był pierwszym spośród działających w XIX wie-
ku pionierów, dla którego obserwacja żaglowe-
go lotu niektórych ptaków, wykonywanego  
z nieruchomymi skrzydłami, stała się punktem 
wyjścia nie tylko do uwieńczonych sukcesem 
eksperymentów praktycznych, ale także do zaję-
cia się głębszą analizą samego zagadnienia lotu.  
W ciągu pięciu lat swoich lotniczych ekspery-
mentów Otto Lilienthal jako pierwszy człowiek 
zdołał oderwać się od ziemi i szybować w po-
wietrzu jak ptak. Wykonał ok. 2000 lotów śli-
zgowych, w najdłuższym z nich pokonał od-

ległość 350 m. Ogólny czas wszystkich lotów 
ślizgowych Lilienthala wyniósł blisko 5 godzin. 
Słusznie uznane zostały one za pierwszy krok 
do opanowania sztuki latania. Wyników swych 
prac Lilienthal nie ukrywał, przeciwnie, publiko-
wał je i chętnie udostępniał zainteresowanym,  
a do oglądania swoich lotów zapraszał wszyst-
kich chętnych. Niestety, 9 sierpnia 1896 roku na-
stąpiła katastrofa. W trzecim tego dnia locie, po 
starcie ze szczytu pagórka pod Rhinow koło Ber-
lina, z niewyjaśnionych przyczyn szybowiec ru-
nął nagle z wysokości 10–15 metrów, na ziemię.  
Z połamanych jego szczątków mechanik Paul 
Beylich wyniósł nieprzytomnego 48-letniego 
Ottona Lilienthala ze złamanym kręgosłupem. 
Następnego dnia Otto Lilienthal zmarł w berliń-
skim szpitalu Bergmannsche Klinik. Imię Lilien-
thala nosi najwyższe światowe odznaczenie Mię-
dzynarodowej Federacji Lotniczej przyznawane 
pilotom szybowcowym.

25 lat temu 
6 września 1996 roku we Wrocławiu zmarł 

mec. Andrzej Kisza, prawnik, sekretarz Okręgo-
wej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, autor prac 
z dziedziny etyki, historii i prawa, m.in. historii 
adwokatury polskiej  (1995). Prekursor zastoso-
wań cybernetyki i informatyki w naukach praw-
nych, autor m.in. pracy „Model cybernetyczny 
powstawania i działania prawa” (Ossolineum, 
Wrocław 1970). Przewodniczący Wydziału Sy-
nodalnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
(odpowiednik ob. Prezesa Synodu).

Urodził się 10 lutego 1922 w Skoczowie. Stu-
diował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
potem na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był 
również asystentem. Na Uniwersytecie Wrocław-
skim obronił w roku 1950 pracę doktorską „Culpa 
in contrahendo” napisaną pod kierunkiem Jana 
Gwiazdomorskiego. W czasie stanu wojennego 
w Polsce współdziałał z podziemnymi struktu-
rami „Solidarności”, m.in. jako łącznik z Europą 
Zachodnią. Był wiceprzewodniczącym wrocław-
skiego Zarządu Wojewódzkiego Unii Chrześcijań-
sko-Społecznej „Akcja Ekumeniczna”. Od 1950 roku 
żonaty z Aranką Kiszyna również adwokatem, 
która była córką płk. Rudolfa Ostrihansky’ego. 
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Miał  dwie córki, Marię i Agnieszkę. Został po-
chowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Skoczowie. 
125  lat temu

18 września 1896 roku w Olbrachcicach na 
Zaolziu urodził się dr Władysław Michejda 
zwany wśród bliskich Witem, adwokat, dzia-
łacz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim, 
kapitan Wojska Polskiego, działacz społeczno
-polityczny na Górnym Śląsku, uczestnik ruchu 
oporu w czasie okupacji niemieckiej, więzień 
obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Był synem Pawła, rolnika, i Ewy z domu 
Wałach. Ukończył ewangelicką szkołę lu-
dową w Ustroniu i polskie gimnazjum Ma-

cierzy Szkolnej w Cieszynie, gdzie należał do 
drużyny skautowej. We wrześniu 1914 zgłosił 
się ochotniczo do Legionów, nie otrzymując 
jednak przydziału. W latach 1915–1918 służył  
w armii austriackiej i był siedmiokrotnie ran-
ny na froncie. Wraz z grupą oficerów Polaków 
brał udział w przewrocie wojskowym w Cie-
szynie w nocy z 31 października na 1 listopada 
1918, który doprowadził do wyzwolenia Śląska 
Cieszyńskiego spod panowania austriackiego.  
W styczniu 1919 walczył pod Lwowem, gdzie 
został ciężko ranny. W latach 1919–1920 działał 
w Komitecie Plebiscytowym w Cieszynie dla 
rozstrzygnięcia przynależności spornego tere-
nu Śląska Cieszyńskiego między Polską i Cze-
chosłowacją. Po przyznaniu Zaolzia przez Radę 
Ambasadorów Czechosłowacji w 1920 roku bez 
plebiscytu, zgłosił się ochotniczo do 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich. W grudniu 1922 roku 
uzyskał doktorat prawa na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. W latach 1925–1933 prowadził  
w spółce z dr. Włodzimierzem Dąbrowskim 
jedną z najbardziej znanych kancelarii adwo-
kackich w Katowicach, którą później prowa-
dził samodzielnie do 1939, występując w wielu 
sprawach o charakterze politycznym, społecz-
nym i gospodarczym. Pod koniec lat dwudzie-
stych działał na rzecz przyznania ewangelikom 
Polakom równych praw w Ewangelickim Ko-
ściele Unijnym na Polskim Górnym Śląsku, 
stanowiącym unię ewangelików wyznania 
augsburskiego i reformowanego stworzoną 
przez dawne władze pruskie i chronionym na 
Śląsku przez Konwencję Genewską. Jako przed-
stawiciel polskich towarzystw ewangelickich 
prowadził wszystkie sprawy prawne wynika-
jące z licznych sporów pomiędzy polską ludno-
ścią ewangelicką Górnego Śląska, a niemiec-
kimi władzami kościelnymi. Doprowadził do 
uchylenia uchwały Synodu Kościoła Unijne-
go zabraniającej ewangelikom z pozostałych 
części Polski do brania udziału w wyborach 
do Rad Kościelnych oraz uchwały odmawia-
jącej im prawa do członkostwa i wyłączają-
cej przez to inteligencję polską z tej społecz-
ności. Był głównym inicjatorem powołania 
do życia czasopisma „Ewangelik Górnośląski“ 
(1932–1939). Wywalczył, poprzez Górnośląską 
Komisję Mieszaną, prawo do nauczania religii 
ewangelickiej w języku polskim. W związku  
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z wygaśnięciem Konwencji Genewskiej za-
pewniającej Niemcom na Śląsku liczne przy-
wileje, przygotował projekt nowej ustawy  
o organizacji Kościoła Unijnego uchwalonej 
przez Sejm Śląski w lipcu 1937. W tym samym 
roku został przewodniczącym Tymczasowej 
Rady Kościelnej i w następnych miesiącach 
doprowadził do obsadzenia miejscowych pa-
rafii ewangelickich polskimi duchownymi. Od 
września 1938 do kwietnia 1939 działał w Ko-
mitecie do Walki o Śląsk za Olzą, będąc jego 
wiceprezesem i przewodniczącym sekcji orga-
nizacyjnej. Po odzyskaniu Zaolzia przeniósł się 
w maju 1939  do Cieszyna Zachodniego, gdzie 
objął stanowisko syndyka Huty Trzynieckiej. 
W czasie II wojny światowej został areszto-
wany wiosną 1940 i przebywał krótko w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. Po zwolnie-
niu z obozu działał w Związku Walki Zbrojnej  
i śląskim Okręgu Armii Krajowej, przygoto-
wując dla Rządu RP w Londynie memoriał 
w sprawie przyszłej granicy polsko-czechosło-
wackiej na Śląsku Cieszyńskim. Aresztowany 
powtórnie 10 kwietnia 1943 w Ustroniu, osa-
dzony został w więzieniu śledczym gestapo  
w Mysłowicach, w celi dla oskarżonych o naj-
cięższe przestępstwa polityczne. Po odmowie 
podpisania niemieckiej listy narodowej prze-
wieziony został do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, gdzie został skazany na śmierć 
przez sąd doraźny Gestapo i rozstrzelany na 
bloku 11 dnia 29 listopada 1943 roku. Jego grób 
symboliczny znajduje się na cmentarzu ewan-
gelicko-augsburskim w Warszawie przy ulicy 
Młynarskiej (aleja 21, grób 33).

Odznaczony był: Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1938), Krzyżem Nie-
podległości (1931) i Złotym Krzyżem Zasługi 
(1936).

Dr Władysław Michejda pochodził z ol-
brachcickiej linii niezwykle zasłużonego dla 
polskości na Śląsku Cieszyńskim rodu Michej-
dów. Miał czterech braci (m.in. duchowny 
Karol Michejda i architekt Tadeusz Michej-
da), spośród których był najmłodszy. Był bra-
tankiem m.in. ks. Franciszka Michejdy, Jana 
Michejdy i Jerzego Michejdy. Od 1929 był 
żonaty ze Stefanią z domu Marquardt (Mar-
kwart), która współpracowała z mężem w kon-
spiracji i aresztowana przez gestapo przebywa-

ła w więzieniu w Mysłowicach oraz obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravens-
brück. Miał dwoje dzieci, Zbigniewa i Barbarę.
200 lat temu

24 września 1821 roku w mazowieckiej wio-
sce Laskowo-Głuchy pod Radzyminem uro-
dził się Cyprian Kamil Norwid, czołowy po-
eta polskiego romantyzmu, eseista, prekursor 
„literatury czynu” i prozy poetyckiej, tłumacz 
i malarz. Miał trójkę starszego rodzeństwa, po 
śmierci rodziców opiekowała się nimi dalsza 
rodzina. W Warszawie ukończył gimnazjum, 
ale przerwał naukę, nie ukończywszy piątej 
klasy i wstąpił do prywatnej szkoły malar-
skiej. Malarstwo studiował też w Krakowie, 
we Włoszech i w Belgii. Nieregularna i prze-
rwana edukacja Norwida sprawiła, że na do-
brą sprawę był samoukiem. Zmarł we śnie 23 
maja 1883 roku na przedmieściu Ivry na pery-
feriach Paryża.
50 lat temu

10 października 1971 roku zmarł ks. Józef 
Szeruda, konsenior Diecezji Cieszyńskiej, kate-
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cheta, proboszcz parafii ewangelickiej w Dro-
gomyślu. (Więcej, patrz Kalendarz Ewangelicki 
2011, s.127-133).

425 lat temu
20 października 1596 roku zakończyły obra-

dy dwa synody w Brześciu Litewskim. Jeden 
uznał unię prawosławia z kościołem rzym-
sko-katolickim, drugi unię taką stanowczo od-
rzucił. Od tej pory na terenie Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów działa Kościół Grekokato-
licki podporządkowany jurysdykcji papieża  
w Rzymie i Kościół prawosławny jako auto-
kefaliczny. Część duchownych prawosławnych 
i wyznawców prawosławia uznała papieża za 
głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, 
zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następ-
stwem unii brzeskiej był podział społeczności 
prawosławnej na zwolenników unii – uni-
tów i przeciwników – dyzunitów oraz wzrost 
niechęci wiernych prawosławnych do Polski  
i polskości. 

W zwołanym w dniach 16—20 (6–10 we-
dług kal. juliańskiego)  października 1596 roku 
synodzie w Brześciu litewskim wzięli udział 
zarówno zwolennicy unii, jak i jej przeciwnicy. 
Biskupi łacińscy uczestniczyli w synodzie jako 
delegaci papiescy. Byli to arcybiskup lwowski 
Jan Solikowski, biskup łucki Bernard Macie-
jowski i biskup chełmski Stanisław Gomoliń-
ski, którym asystowali teologowie jezuiccy 
Piotr Skarga, Justyn Rab, Marcin Laterna i Ka-
sper Nahaj. 

Unia Brzeska miała na celu podporządko-
wanie Kościoła prawosławnego jurysdykcji 
papieskiej na terenach Rzeczypospolitej, przy 
zachowaniu przez Kościół dotychczasowego 
obrządku prawosławnego. Za unią opowie-
działa się większość hierarchii prawosławnej, 
w tym metropolita kijowski i halicki Michał 
Rahoza. Przeciwko unii było dwóch biskupów 
prawosławnych, za unią opowiedziało się sze-
ściu biskupów. W wyniku poparcia papieża 
Klemensa VIII, po długich negocjacjach, do-
szło do ogłoszenia i zatwierdzenia unii Kościo-
łów na synodzie krajowym w Brześciu 18 (8) 
października 1596 roku. Część wiernych pra-
wosławnych na czele z ruskim kniaziem Kon-
stantym Ostrogskim nie zaakceptowała wa-
runków unii. W tym samym czasie w Brześciu 
odbył się Sobór przeciwników unii, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, 
na czele z biskupem przemyskim Michałem 
Kopysteńskim i biskupem lwowskim Gede-
onem Bałabanem oraz świeccy. Sobór ten po-
tępił akt unii z Kościołem rzymskokatolickim  
i pozbawił hierarchów, którzy do niej przystą-
pili, święceń biskupich. Zaogniający się kon-
flikt wkrótce pchnął przeciwników unii do 
przymierza z Księstwem Moskiewskim. W wy-
niku unii powstał Kościół unicki. Unici zobo-
wiązali się uznać dogmaty Kościoła katolickie-
go i zwierzchnictwo papieża, w zamian za to 
zachowali swój obrządek, kalendarz juliański  
i organizację kościelną. 

W 1680 roku zajęto się dostosowaniem litur-
gii i sztuki cerkiewnej do liturgii kościoła rzym-
skokatolickiego. Z powodu braku własnych 
ksiąg cerkiewnych przez pierwsze dziesięcio-
lecia po zawarciu Unii brzeskiej księża korzy-
stali z ksiąg prawosławnych. Dopiero w 1682 
roku metropolita kijowski Cyprian Żochowski 
zwrócił się do papieża Innocentego XI z proś-
bą o otwarcie greckokatolickiej drukarni. Uzy-
skał na to zgodę i w 1683 roku otwarto dru-
karnię w Supraślu. W 1635 roku dokonał się 
podział kościoła wschodniego na dwie legalne 
i równoprawne metropolie ki-
jowskie: unicką i prawosławną 
– dyzunicką. Metropolia unicka 
dzieliła się na siedem diecezji,  
a dyzunicka na sześć diecezji. 

Józef Król
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

III  kwartał   2021 roku

Z ogromną radością informuję, iż w III 
kwartale 2021 roku w Jaworzańskim Oddziale 
PTEw po kilkunastomiesięcznej przerwie spo-
wodowanej pandemią, rozpoczęły się regular-
ne spotkania.

W dniu 5 lipca 2021 roku  jak przystało na 
okres wakacyjny, temat prelekcji związany był 
z podróżą  i zwiedzaniem najdalszych zakąt-
ków świata. Wrażeniami z wędrówki „Końmi 
przez Argentynę” podzieliła się pani Angelika 
Milli.

Argentyna jest to ogromny kraj pod wzglę-
dem powierzchni (drugi w Ameryce Południo-

wej oraz ósmy na świecie). Liczy 2 780 400 
km², które zamieszkuje zaledwie 44 mln ludzi. 
Stolicą państwa jest Buenos Aires, walutą peso 
argentyńskie a językiem urzędowym jest język 
hiszpański. Argentyna nazywana jest również 
krajem koni.

Przed przybyciem Europejczyków  terenem 
obecnej Argentyny władali Indianie. Hisz-
pańska kolonizacja rozpoczęła się w 1512 roku  
i trwała do 9 lipca 1816 roku, kiedy to Argenty-
na odzyskała niepodległość. Obecnie Argenty-
na jest republiką, a głową państwa jest prezy-
dent wybierany w wyborach powszechnych. 
Pod względem rozwoju społecznego wg staty-
styki Banku Światowego Argentyna zajmuje 
wysokie miejsce.

Prelekcję swą p. Angelika Milli rozpoczę-
ła od wyświetlenia krótkiego filmiku przed-
stawiającego widoki i krajobrazy Argenty-
ny. Następnie omawiała ogromne problemy 
związane z organizowaniem takiej wyprawy. 
Najpierw trzeba było kupić konie, co wcale nie 
było takie proste. Mając dwójkę małych dzie-
ci, postanowili z mężem kupić jeszcze motor   
z przyczepką, w której jechały dzieci oraz było 
trochę miejsca na bagaże. Zatrudnili do pomo-
cy dwóch wolontariuszy i wyruszyli w drogę. 
Często odległość między miejscowościami wy-
nosiła kilkaset kilometrów. Żeby przygotować 
posiłek rozpalali ognisko, na którym gotowali 
potrawy. Przyjeżdżając do małych miejscowo-
ści, zwykle  spotykali bardzo miłych i życzli-
wych ludzi. Zdarzyło się jednak, że w danej 
wiosce nie było sklepu, żeby kupić żywność. 
Z czasem zdobywali coraz więcej wiedzy i do-
świadczenia. Kupili używany samochód kam-
per, który  często miał awarie. Pewnego razu 
spotkali na trasie swojej wędrówki parę tury-
stów z Francji, którzy z taką samą pasją wędro-
wali przez Argentynę. W ten sposób upłynęły 
im bardzo ciekawe dwa lata życia. Niestety, 
pandemia dotarła również do Argentyny. 
Przed opuszczeniem tego kraju kupili 30 aro-
wą działkę i wykopali dół pod fundamenty  
domu, w którym chcą w przyszłości zamiesz-
kać i przyjmować turystów. Teraz dla bezpie-
czeństwa pani Angelika z dziećmi  wróciła do 
Jaworza i chętnie podzieliła się z nami swoją 
wiedzą doświadczeniem. Życzymy jej sił i dal-
szej determinacji w osiągnięciu swojego celu.

Sierpień 2021 roku w jaworzańskim Oddzia-
le PTEw rozpoczął się w dniu 19 sierpnia br. 
jednodniową wycieczką do Raciborza i okolic 
(patrz osobny artykuł ).

Gościem spotkania w dniu 30 sierpnia 
br.  był ks. Mirosław Czyż, proboszcz parafii  
w Pszczynie, który zaprezentował temat „Wło-
skie smaczki”. Była to relacja z wycieczki para-
fialnej do Włoch, która odbyła się w czerwcu 
br. Ponieważ było to zaraz po otwarciu granic 
i obowiązywały jeszcze niektóre obostrzenia 
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sanitarne związane z pandemią, podczas zwie-
dzania nie było tłoku ani tradycyjnych kole-
jek.

Republika Włoska jest to państwo położone 
w Europie Południowo Środkowej, na Półwy-
spie Apenińskim, jest członkiem Unii Europej-
skiej, należy do siedmiu najbardziej uprzemy-
słowionych i bogatych państw świata. Duży 
udział w gospodarce Włoch ma branża tury-
styczna. Włochy jako jeden z nielicznych kra-
jów basenu Morza Śródziemnego dochody  
z turystyki czerpie przez cały rok.

Trasa wycieczki prowadziła przez północ-
ną część Włoch. Zwiedzano Wenecję, następ-
nie Bolonię, Rzym, Pizę, Florencję, Mediolan 
i Weronę.

Wenecja jest bez wątpienia  jednym z naj-
bardziej romantycznych i wyjątkowych miast 
we Włoszech i na świecie. Jest to miasto poło-
żone na licznych bagnistych wyspach na Mo-
rzu Adriatyckim. Wokół Wenecji znajduje się 
Laguna Wenecka  wpisana na listę światowe-

go dziedzictwa UNESCO.  Z tego względu jest 
to miasto kanałów, w większości transport od-
bywa się drogą wodną lub pieszo. Turystyka 
stanowi podstawę gospodarki miasta. Bardzo 
stary, szanowany zawód gondoliera w czasach 
współczesnych służy głównie turystom.

Bolonia nazywana była miastem wież, 
których do dziś zachowało się 20. Dwie naj-
słynniejsze wieże są lekko przekrzywione  
i zbiegają się w literę X. U ich stóp gromadzi 
się każdego dnia masa turystów. Bolonia jest 
również miastem studentów, znajduje się w 
niej najstarszy w Europie Uniwersytet. Ponad-
to Bolonia to ojczyzna tortellini oraz spaghetti 
bolognese. Sekret smaku tej potrawy podobno 
tkwi w sposobie i czasie przyrządzania sosu.

Rzym – stolica i największe miasto Włoch 
kryje tak wiele bogactw i zabytków, że nieła-
two zwiedzić wszystkie podczas jednego wy-
jazdu. Wizytówką Rzymu jest Koloseum, tj. 
antyczna arena, dawny Amfiteatr Flawiuszów. 
Ogromne wrażenie robi również Plac i Bazyli-
ka Św. Piotra.
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Piza to miasto w Toskanii. Kojarzona jest 
przede wszystkim ze swoim największym 
symbolem, słynną Krzywą Wieżą.

Florencja – stolica Toskanii i jedno z naj-
piękniejszych miast Włoch. Perła renesansu. 
Ciekawostką jest florencka piłka nożna. Jest to 
dawna tradycja, która wciąż jest droga sercom 
kibiców i piłkarzy. Jej korzenie sięgają pierw-
szych gier tego typu, począwszy od antycznych 
Greków. Zasady gry znacząco różnią się od 
wersji współczesnej, lecz jest to część lokalnej 
tradycji i niezwykłe wydarzenie.

Mediolan  to stolica Lombardii oraz drugie 
co do wielkości miasto we Włoszech, które  
w Polsce kojarzone jest przede wszystkim jako 
centrum mody oraz siedziba dwóch słynnych 
klubów piłkarskich. W Mediolanie przez wiele 
lat mieszkał i tworzył Leonardo da Vinci. To w 
nim namalował jedno z najsłynniejszych dzieł 
„Ostatnią Wieczerzę”. W Mediolanie znajduje 
się również Katedra Narodzin Św. Marii (Ba-
zylika), która należy do największych kościo-
łów na świecie. 

Werona każdego roku odwiedzana jest przez 
setki tysięcy turystów ze względu na swoje 
bogactwo artystyczne i coroczne atrakcje np. 
Festiwal w Weronie. Jednym z zabytków We-
rony jest amfiteatr z czasów rzymskich, zwa-
ny areną. Ciekawostką turystyczną Werony 
są domy Romea i Julii, bohaterów dramatu 
Wiliama Szekspira. Każdego dnia na dziedziń-
cu przed budynkiem gromadzą się niezliczone 
tłumy turystów, próbujących zbliżyć się do po-
sągu Julii, którego dotknięcie ma wg tradycji 
przynieść im szczęście w sprawach sercowych.

We Włoszech działa również Ewangelic-
ki Kościół Waldensów, który liczy około 30 
tys. wiernych. Posiada seminarium duchowne  

w Rzymie, prowadzi również własne wydaw-
nictwo, szkoły, szpitale i instytucje socjalne.

Po zakończenie prelekcji rozpoczęła się cie-
kawa dyskusja i wymiana doświadczeń, gdyż 
niektórzy członkowie również w tych miej-
scach już byli, a inni planują tam pojechać.

Na spotkaniu w dniu 6 września br. temat 
„Święta żydowskie” przedstawił pan Edward 
Weiss. Jest to kontynuacja tematu, który roz-
poczęliśmy omawiać w marcu 2020 roku.

Święta Żydowskie – święta religijne obcho-
dzone są przez wyznawców judaizmu w okre-
ślonych momentach cyklu rocznego, które sta-
nowią podstawę rytuału i określają znaczenie 
dni świątecznych. Są to dni radosne. Kalendarz 
Żydowski jest kalendarzem księżycowo – sło-
necznym. Czas wg kalendarza żydowskiego 
liczy się od momentu biblijnego stworzenia 
ziemi. Tym samym chrześcijański rok 2000 
odpowiada rokowi 5760 w kalendarzu żydow-
skim (różnica 3 760 lat). Obecnie mamy wg ka-
lendarza żydowskiego 5781 rok.

Tradycyjne życzenia świąteczne to Chag Sa-
meach, czyli Wesołych Świąt. Do szczególnych 
dni świątecznych należy szabat, czyli siódmy 
dzień tygodnia przeznaczony na odpoczynek. 
Następne święta to: Rosz ha-Szana  - Nowy 
Rok, Sukkot – Święto Szałasów, Chanuka – 
Święto Świateł,  Yom Kippur – Dzień Pojed-
nania,  Pesach – Wyjście z Egiptu  oraz wiele 
innych świąt.

Dla zainteresowanych temat ten został bar-
dzo dokładnie opisany przez p. Edwarda Weis-
sa w naszym Informatorze Parafialnym „Z ży-
cia i wiary” nr 97 i 101.

Tradycyjnie już Zarząd Jaworzańskiego Od-
działu PTEw  serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na najbliższe spotkanie, któ-
re odbędzie się w dniu  4 października br. w 
Gościńcu Szumnym w Jaworzu. Temat „Jan 
Amos Komeński – pedagog, reformator i du-
chowny w 350 rocznicę śmier-
ci”   przedstawi dr Józef  Szy-
meczek  z Zaolzia.

Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala
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Racibórz  - jedno z najstar-
szych grodów i miast na Gór-

nym Śląsku.

19 sierpnia 2021 roku PTEw Oddział w Ja-
worzu zorganizował wycieczkę do tego miasta,  
w której wzięło udział 50 uczestników z Parafii 
w Jaworzu, Bielsku i Rybniku. Właśnie historia 
tego, jednego z najstarszych ośrodków na Gór-
nym Śląsku, obok Bytomia, Cieszyna, Rybnika 
czy Tarnowskich Gór, przyciągała uwagę organi-
zatorów i uczestników. Racibórz leży nad Odrą  
u wrót Bramy Morawskiej, ( do zwiedzenia Ar-
boretum Bramy Morawskiej) dlatego książęta 
piastowscy tam właśnie utworzyli gród wa-
rowny by strzec szlaków handlowych – bursz-
tynowego z północy na południe i solnego ze 
wschodu na zachód. Pierwsza udokumentowa-
na historycznie wzmianka o Raciborzu pochodzi 
z kronik Galla Anonima i wymienia rok 1108.  
W latach 1173 władca Mieszko Plątonogi otrzy-
muje księstwo opolsko-raciborskie we włada-
nie jako potomek Bolesława Krzywoustego. 
Władysław Łokietek, jednocząc ziemie polskie 
po rozbiciu dzielnicowym, nie włączył do nich 
Śląska, nie zrobił tego również z różnych wzglę-
dów  jego następca Kazimierz Wielki.  Następne 
dynastie Jagiellonów i Wazów kierowały swo-
ją orientację na północ i wschód Europy. Śląsk 
Dolny i Górny przechodził jako lenno najpierw 
pod panowanie Czech a potem wraz z Czechami 
pod panowanie Habsburgów w Austrii. Zmiana 
nastąpiła w latach 1742-1746 kiedy król pruski 
Ferdynand II Hohenzoller po wojnie z Austrią 
(cesarzową Marią Teresą) przyłączył cały Śląsk 
Dolny i Górny do Prus za wyjątkiem Śląska 
Cieszyńskiego, Karniowskiego i Opawskiego. 
Ta sytuacja trwała  aż do zakończenia II wojny 
światowej. Jedynie na Śląsku Górnym w roku 
1921,  kiedy decydowały się granice powstające-

go po rozbiorach Państwa Polskiego,  w wyniku 
plebiscytu i trzech powstań śląskich część tego 
terenu od Tarnowskich Gór, przez Chorzów , Ka-
towice, Rybnik na wschód została przyłączona 
do Polski.

Ta historia odcisnęła swoje piętno na grodzie 
i mieście Racibórz. Miasto, zdobywając kolejne 
przywileje, rozwijało się w miarę szybko.   W XIV 
wieku bito monetę, powstaje szkoła parafialna, 
w 1567 roku zaczyna działać browar zamkowy 
(dziś najstarszy browar w Polsce), później poczta, 
żegluga na Odrze z portem w Raciborzu. W XIX 
wieku kiedy do miasta ściągnięto wielu urzęd-
ników  z Niemiec powstaje gimnazjum, połącze-
nie kolejowe z Wrocławiem, telegraf, gazownia 
i elektrownia  miejska, wydawane są czasopi-
sma w tym polskie Nowiny Raciborskie.  Zamek 
Książąt Piastowskich kilkakrotnie przebudowy-
wany po przejściu we władanie morawskie  
a później habsburskie i pruskie ze względu na 
swoją odległość od centrów administracyjnych 
nie przedstawiał dla kolejnych właścicieli zbyt 
dużego znaczenia i mimo kosmetycznych zabie-
gów podupadał  na ważności. W XIX wieku jego 
pruscy właściciele często odwiedzając Racibórz 
zatrzymywali się poza zamkiem w mieście. Za-
kończenie II Wojny Światowej było dla miasta 
bardzo bolesne. Po trzymiesięcznym oblężeniu 
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przez wojska radzieckie miasto zostało w 80  
procentach zniszczone. Ludność zmniejszyła się 
z 50 tyś. do 3 tyś.  Powojenny okres odbudo-
wy i powolnego rozwoje związany z napływem 
ludności z różnych stron zakończył się dla mia-
sta i powiatu pomyślnie. Jedynie architektura  
i budownictwo mało mają wspólnego z daw-
ną przeszłością. Dziś Racibórz jest miastem po-
wiatowym Górnego Śląska z 55 tys. mieszkań-
ców.  Ma rozwiniętą sieć przedszkoli i szkół  
z jedną uczelnią wyższą oraz placówki kulturalne.  
W mieście działa kilka znanych w Polsce zakła-
dów przemysłowych- Rafako, Heinkel, Miesz-
ko i inne. Zamek Piastowski wraz z browarem 
zamkowym został odbudowany w latach 2002 
2012 ze środków unijnych. Dziś można zwiedzać 
dziedziniec, kaplicę zamkową,  salę tortur, po-
mieszczenia z aktualnymi wystawami wnętrz 
i  browar zamkowy. To było również udziałem 
naszych uczestników wycieczki.

Przewodnik pan Dariusz Wantulok z Rybni-
ka, który oprowadzał nas po Raciborzu, poka-
zał nam rzekę Odrę płynącą pod zamkiem, dziś 
uregulowaną, rzekę, która w 1997 roku podczas 
powodzi podniosła się o ponad 4 metry, zale-
wając miasto. Dziś Racibórz chroni przed powo-
dzią również  Kanał Ulicki opasujący miasto 
z drugiej strony. W architekturze miejskiej nie 
ma ciekawych kompleksów z przeszłości , tyl-
ko pojedyncze budowle, najczęściej kościoły.  
W 2008 roku Racibórz świętował 900-lecie 
swego istnienia.

Dla nas na każdej wycieczce interesujące 
są losy protestantów - ewangelików na tere-
nie zwiedzanym. Sporo wiedzy na ten temat 
dostarczył nam przewodnik, aktywny członek 
Parafii Ewangelickiej w Rybniku, parafii, która 
sprawuje pieczę nad ewangelikami w Racibo-

rzu i Ściborzycach Wielkich.  Księstwo Opolsko
-Raciborskie zetknęło się z luteranizmem po raz 
pierwszy za krótkiego panowania tam  Jerzego 
i Jerzego Henryka Hohenzollernów  w latach 
1532-1552. Obaj byli zwolennikami reformacji 
Lutra i na swoich terenach wprowadzali ewan-
gelicyzm. Po wojnie 30-letniej panujący już 
Habsburgowie, zgodnie z zasadą „cuius regio 
– eius religio”, przywracali katolicyzm. Istnieją 
dowody, że na przełomie XVII wieku w lasach 
pod Raciborzem odbywały się potajemne na-
bożeństwa ewangelickie. Zmiana nastąpiła po 
wcieleniu Śląska do Prus w 1742 roku. Władca 
Ferdynand II, sam ewangelik , zezwalał na za-
kładanie zborów i budowę kościołów. Rozkwit 
ewangelicyzmu nastąpił  w II połowie XIX 
wieku wraz z napływem do Raciborza i okolic 
niemieckich urzędników i wojskowych. Na 50 
tys. mieszkańców 7% stanowili protestanci. Pod 
koniec XIX wieku i do lat 30. XX wieku ewan-
gelicy w Raciborzu zbudowali okazały kościół 
wraz z zabudowaniami administracyjnymi, 
ewangelicką szkołę  zawodową , Królewskie 
Gimnazjum i Dom Diakonatu. Dziś  mieszczą 
się tam szkoły publiczne, urzędy i banki. Garst-
ka ewangelików spotyka się dziś w Raciborzu 
na nabożeństwach raz w miesiącu w kościół-
ku, dawnej kaplicy cmentarnej. W powiecie 
raciborskim istnieją dwie miejscowości, gdzie  
w XIX wieku i na początku XX istniały duże 
zbory ewangelickie. To Rozumice i sąsiadujące  
z nimi Ściborzyce Wielkie. Po dużej parafii w Ro-
zumicach pozostały tylko ruiny kościoła a w Ści-
borzycach Wielkich raz w miesiącu spotyka się 
15 parafian na nabożeństwie w kościele. Wszyst-
kie wymienione miejsca zostały przez nas od-
wiedzone. W Raciborzu i Ściborzycach Wielkich  
w kościółkach odśpiewaliśmy ewangelickie pie-
śni oraz złożyliśmy ofiary na bieżące potrzeby, 
co spotkało się z dużym uznaniem miejscowych 
gospodarzy. Uczestnicy wycieczki mieli okazję 
porównać życie i działalność naszych parafii  
z życiem grup diasporalnych. Ostatnim punktem 
wycieczki był rynek Raciborza. Po 
obejrzeniu ciekawych miejsc był 
czas na degustację miejscowych 
potraw, lodów i dobrego racibor-
skiego piwa.

Leopold Kłoda
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Warto i należy wspomnieć

Erfurt 
tutaj wszystko się zaczęło

„W tym miejscu błyskawica z nieba wyty-
czyła młodemu Lutrowi drogę życia”.

2 czerwca 1505 roku w pobliżu Stotternheim, 
wioski niedaleko Erfurtu, doszło do wydarze-
nia, które zmieniło życie nie tylko Marcina 
Lutra, ale setek milionów ludzi, którzy na prze-
strzeni 500 lat swoje religijne życie kształto-
wali w oparciu o reformacyjne zasady. Tylko 
Pismo święte jest źródłem wiary. Wiary, że 
jedynie Jezus Chrystus jest zbawicielem czło-
wieka i pośrednikiem pomiędzy człowiekiem 
a Bogiem i że zbawienie otrzyma tylko z Bożej 
łaski przez żywą wiarę, a nie domniemane za-
sługi wobec Boga.

22-letni początkujący student prawa na 
uniwersytecie w Erfurcie wracał z Mansfeld, 
gdzie mieszkali jego rodzice. Niedaleko Stot-
ternheim Marcina Lutra zaskoczyła wiosenna 
burza. Nawałnica była tak wielka i przera-
żająca, że w lęku o swoje życie złożył obiet-
nicę, że jak przeżyje, to wstąpi do klasztoru.  
O tym wydarzeniu później napisał: „16 lipca,  

w dniu św. Aleksego, jest rocznica, jak posze-
dłem do klasztoru w Erfurcie. Kiedy byłem  
w drodze, koło Stotternheim blisko Erfurtu tak 
mną wstrząsnął błysk pioruna, że w przeraże-
niu zawołałem: „pomóż mi, święta Anno, chcę 
zostać mnichem”. Ale Bóg — mówił dalej — 
zrozumiał wtedy mój ślub po hebrajsku - Anna 
znaczy „pod łaską”, a nie „pod prawem”. (He-
brajskie słowo Channah = Hanna pozostaje  
w związku ze słowem chen = łaska).

Potem żałowałem tego ślubu i wielu od-
radzało mi. Ja jednak trwałem przy nim  
i w przeddzień św. Aleksego zaprosiłem na po-
żegnanie najlepszych przyjaciół, aby mnie na-
stępnego dnia odprowadzili do klasztoru. Kie-
dy mnie zaś chcieli zatrzymać, powiedziałem, 
że dzisiaj widzicie mnie po raz ostatni. Wtedy 
odprowadzili mnie ze łzami. Również moje-
go ojca bardzo ten ślub rozgniewał. Ja jednak 
trwałem przy swoim postanowieniu. Nigdy 
nie myślałem o tym, by opuścić klasztor, dla 
świata całkowicie umarłem”.

Dla przyjaciół Marcina Lutra jego wstąpie-
nie do klasztoru było zaskoczeniem. Jednak 
zważywszy na ówczesną formę religijności  
i odczytywanie różnych zjawisk, podobnie jak 
on sami widzieli w tym wydarzeniu przycho-
dzące z nieba wezwanie. 
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Marcin Luter w ciągu dwóch tygodni zała-
twił wszystkie sprawy, które miały zamknąć 
jego świecki etap życia. Napisał list do ojca, 
informując go o powziętej decyzji, swoje 
skromne mienie rozdał przyjaciołom ze stu-
diów i uzyskał zgodę na przerwanie studiów 
oraz prowadzonych przez siebie wykładów. 
Po załatwieniu tego wszystkiego 17 lipca prze-
kroczył drzwi zakonu augustianów eremitów  
w Erfurcie.

Klasztor augustianów-eremitów w Erfur-
cie został założony w 1266 roku. W 1277 roku 
rozpoczęto budowę kościoła i zespołu klasz-
tornego z przekazywanych datków i sprzedaży 
odpustów. Klasztor był sukcesywnie rozbu-
dowywany. Dobudowano kaplicę św. Kata-
rzyny, kapitularz, wieże kościelną, krużganek, 
dwa domy dla zakonników. W późniejszym 
okresie zbudowano dwa domy, z których je-
den służył do przechowywania ziaren zbóż,  
a drugi do przetwarzania urzetu (jarzmowca),  
z którego pozyskiwano niebieski barwnik in-
dygo, z którego słynął w średniowieczu Erfurt. 
W klasztorze znajdował się także tzw. „Stu-
dium generale”, wczesna forma uniwersytetu, 
oraz bogata w woluminy biblioteka.

Na początku XVI wieku w klasztorze miesz-
kało 74 wyświęconych i 70 braci świeckich. 
Po reformacji, od 1525 roku kościół klasztorny 
używany jest przez ewangelików. Po śmierci 
ostatniego zakonnika w 1556 roku teren klasz-
toru przeszedł na własność rady miejskiej  
w Erfurcie.

Erfurt to stara osada plemienna Turyngów. 
Pierwsza pisemna wzmianka o Erfurcie po-
chodzi z 742 roku, kiedy pojawia się nazwa Er-
phesfurt. Nazwa miasta pochodzi prawdopo-

dobnie od słowa „Furt”, oznaczającego bród.  
W średniowieczu Erfurt leżał na ważnym szla-
ku handlowym niedaleko przeprawy (brodu) 
na rzece Gera. 

Od X wieku w mieście panowali arcybisku-
pi Moguncji. W XII w. Erfurt przeżywał swój 
rozwój. Wzniesiono klasztor benedyktynów 
na wzgórzu Petersberg, rozpoczęto budowę ka-
tedry, ponadto powstała osada wokół kościo-
ła szkockiego (Schottenkirche). W 1168 roku 
miasto otoczono kamiennymi obwarowania-
mi. Wzmiankowany w archiwalnych zapisach 
z 1177 roku, drewniany most Krämerbrücke za-
stąpiono w 1323 roku kamiennym. Krämerbrüc-
ke to most z domami z muru pruskiego prze-
cinającymi gałąź rzeki Gera. Jest to najdłuższy 
średniowieczny most w Europie (79 metrów), 
na którym zbudowano domy kupców, obecnie 
galerie, kawiarnie, sklepy z antykami, pracow-
nie, kupcy wina, delikatesy i butiki, podczas 
gdy na wyższych piętrach znajdują się apar-
tamenty. Ta przeprawa była częścią średnio-
wiecznej europejskiej sieci handlowej, Via Re-

gia. 
W 1243 roku władzę nad Erfurtem prze-

jęła rada miejska; udało się skupić w swym 
ręku niemal wszystkie prawa, choć urząd bi-
skupi wciąż podlegał Moguncji. XIV wiek 
to okres prosperity gospodarczej miasta. 
Miasto posiadało rozległe majątki ziem-
skie, w XIV w. do Erfurtu należały 82 wsie.  
W 1331 roku Erfurt otrzymał status miasta 
cesarskiego, nadał go ówczesny władca Lu-
dwik IV Bawarski. Wraz z czterema innymi 
miastami: Gotha, Bad Tennstedt, Arnstadt  
i Bad Langensalza był centrum wytwórczym  
i handlowym barwnika indygo uzyskiwanym 



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 10336

z urzetu. Ponadto handel (m.in. solą) i rzemio-
sło tworzyły ówczesną gospodarkę miasta. Sil-
na pozycja gospodarcza i szybki rozwój demo-
graficzny ludności spowodował, iż w XV wieku 
liczba ludności miasta wzrosła do ok. 20 000. 
Miasto stało się wówczas wielkim ośrodkiem 
kulturalnym i artystycznym. W klasztorze do-
minikanów działał  Johannes Eckhart (mistrz 
Eckhart). W 1392 rada miejska założyła uni-
wersytet (zlikwidowany w 1816), powstało 
wiele kościołów, a wraz z tym liczne dzieła 
malarstwa i rzeźby. Erfurt był miastem wie-
lonarodowym; oprócz Niemców zamieszkiwali 
tu Szkoci, Turcy oraz Żydzi. W XV w. Erfurt li-
czył 25 parafii, 15 klasztorów i dziesięć kaplic.

Ku zdumieniu odwiedzający miasto mogą 
oni zwiedzić średniowieczną synagogę. Zwa-
żywszy na to, że hitlerowski nazizm niszczył 

wszystkich i wszystko co żydowskie, istnienie 
synagogi w centrum Niemiec stanowi nie tyl-
ko historyczną, ale i kulturalną perełkę tury-
styczną.

Stara Synagoga w Erfurcie jest najlepiej za-
chowaną średniowieczną synagogą w Europie. 
Zbudowana około 1100 r. Większość architek-
tury pochodzi z XIII wieku, ale jej historia jako 
miejsca kultu kończy się nagle w 1349 roku, 
kiedy społeczność żydowska Erfurtu została 
zmasakrowana i wydalona z miasta. Od tego 
czasu był używany jako magazyn. A ponieważ 
jego historia została zapomniana w XX wieku, 
ten ważny element dziedzictwa żydowskiego 
pozostał nietknięty podczas reżimu nazistow-
skiego. W 2009 r. otwarta została Stara Syna-
goga jako muzeum, wzbogacona o przedmioty 
znalezione wokół Erfurtu podczas wykopalisk. 
Jest tam XIII-wieczna mykwa (łaźnia rytual-
na), faksymile średniowiecznych rękopisów 
religijnych, a także Skarb Erfurcki. Ten skarb 
monet, wlewków i biżuterii został odkryty  
w ścianie średniowiecznego domu w 1998 roku 
i uważa się, że został ukryty podczas Czarnej 
Śmierci w 1349 roku i kolejnych prześladowań 
żydowskiej ludności miasta. Kolekcja zawie-
ra ponad 3000 srebrnych monet, ponad 700 
sztuk złota i 14 sztabek z XIII i XIV wieku.

Po przekroczeniu bram klasztoru Marcin 
Luter rozpoczął okres nowicjatu. Zobowią-
zany był wypełniać  wszystkie reguły życia  
w klasztorze, które były bardzo surowe i wyma-
gały dużej wewnętrznej siły, aby nim sprostać.  
W 1506 roku, po rocznym okresie próbnym, 
Marcin Luter złożył śluby zakonne. Wkrótce po 
złożeniu ślubów zakonnych Marcin Luter do-

Urzet barwierski (Isatis tinctoria) gatunek 
rośliny należący do rodziny kapustowatych 
Pochodzi z obszarów stepowych południo-
wo-wschodniej części Europy, z Kaukazu, 
Azji Mniejszej. Obecnie występuje w pra-
wie całej Europie. To jedna z najstarszych 
znanych ludziom roślin barwierskich. Urzet 
został sprowadzony do Europy już w staro-
żytności ze względu na dużą zawartość nie-
bieskiego barwnika indygo, który pozyskuje 
się z liści. Fermentujący barwnik wytwarza 
odrażający zapach. Z tego też względu an-
gielska królowa Elżbieta I zakazała uprawy 
urzetu barwierskiego w odległości 5 mil od 
swoich pałaców).
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wiedział się, że kierownictwo zakonu przezna-
czyło go na kapłana. W ramach przygotowania 
studiował komentarz do kanonu mszalnego, 
napisany przez tybińskiego profesora Gabriela 
Biela (zm. 1495). 4 kwietnia 1507 r. został przez 
rezydującego w Erfurcie mogunckiego biskupa 
sufragana Johanna Bonemilcha von Laasphe 
wyświęcony w katedrze erfurckiej na kapłana. 
Ojciec, Hans Luter, przybył na prymicje swego 
syna w towarzystwie dwudziestu osób i poda-
rował klasztorowi 20 złotych guldenów.

Po święceniach kapłańskich ks. Marcin Lu-
ter otrzymał polecenie studiowania teologii. 
Dla całego życia Lutra i dla reformacji studia 
te miały zasadnicze znaczenie. Pismo Święte 
zawsze poddawano w Kościele interpretacji; 
tak było też w późnym średniowieczu. Ist-
niała bogata literatura egzegetyczna — przede 
wszystkim komentarze do Biblii autorstwa 
ojców Kościoła, jak Orygenes, Hieronim i Au-
gustyn, oraz scholastyków, jak Mikołaj z Liry 
(zm. ok. 1349) i Hugon z Saint-Cher (zm. 1263). 
Poza tym istniały glossa ordinaria, którym po-
wszechnie w średniowieczu używaną formę 
nadał Piotr Lombard. W czasach Lutra pomoc-
niczym narzędziem dla egzegezy biblijnej stały 
się również studia języka greckiego i hebraj-
skiego. Luter był z Biblią dobrze zaznajomio-
ny od czasów nowicjatu. Dzięki brewiarzowi 
znał na pamięć psałterz. Zajmowanie się Biblią 
stało się sprawą jego życia. Dzięki temu też 
ukształtował on swoją osobowość.

Życie zakonnika klasztoru augustianów  
w Erfurcie i wykładowcy teologii na miejsco-
wym uniwersytecie zostało zakończone prze-
nosinami do klasztoru w Wittenberdze. Stało 
się to za sprawą księcia Fryderyka Mądrego, 

który obrał zamek w Wittenberdze na swo-
ją siedzibę. Założony przez niego w 1502 roku 
uniwersytet miał nadać miastu znaczenia.  
W tym celu na uczelnię sprowadzono najlep-
szych profesorów. Za sprawą Jana  Staupitza, 
późniejszego duchowego mentora, ks. Marcin 
Luter został sprowadzony do Wittenbergi, aby 
wykładać na wydziale sztuk wyzwolonych,  
a później również prowadzić wykłady na temat 
poszczególnych rozdziałów Pisma Świętego.

W czasie tegorocznych wakacji miałem spo-
sobność wraz z żoną spędzić kilka dni w Erfur-
cie, goszcząc w Ewangelickim Augustiańskim 
Klasztorze (Evangelisches Augustinerkloster) 
,bo taką nazwę nosi obecnie cały kompleks 
klasztorny. Modlitwa w klasztornym kościele, 
gdzie 500 lat temu zakonnik ks. Marcin Luter 
modlił się późniejszy reformator, miała swo-
isty wymiar. Jak również przechadzka po klasz-
tornych krużgankach, gdzie zapewne rodziły 
się pierwsze reformacyjne myśli. Nie mówiąc 
o klasztornych celach, które obecnie komfor-
towo wyposażone, nasuwają myśli, że spałem 
w pokoju zakonnika Marcina Lutra. Fizyczna 
obecność w historycznych miejscach sprawi-
ła, że na te wszystkie wydarzenia spojrzałem  
z zupełnie innej perspektywy. Tym chciałem 
się podzielić z wami, jednocześnie zachęca-
jąc do odwiedzin Erfurtu i tamtego klasztoru,  
w czasie przejazdu lub pobytu na terenie Tu-
ryngii.

ks. Andrzej Krzykowski
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Zespół Cantate
Minęły kolejne trzy miesiące  

i z żalem pożegnaliśmy wakacje. 
Jednak nie był to czas lenistwa 
dla naszego Zespołu. Pilnie uczest-
niczyliśmy w próbach, co poskut-
kowało wyćwiczeniem nowych 
pieśni, które mieliśmy okazję za-
prezentować w sierpniu. Najpierw 
niewielką grupką uczestniczyliśmy 
czynnie w nabożeństwie na zbo-
czu Wysokiego w sobotę 14 sierp-
nia. Pogoda nam dopisała i mo-
gliśmy wspólnie chwalić Boga za 
cud stworzenia, ciesząc oczy piękną 

przyrodą naszych Beskidów. Tak jak przed wie-
kami nasi przodkowie, wspólnie się modlili-
śmy i słuchaliśmy Bożego Słowa. Następnego 

dnia odbyła się Pamiątka 
Założenia Kościoła w Jawo-
rzu. Tutaj już w większym 
składzie zaśpiewaliśmy kil-
ka pieśni. Jedna z nich - „Ty 
tylko mnie poprowadź” - 
szczególnie nam się podoba 
z uwagi nie tylko na ładną 
melodię ale również piękne 
słowa: 

Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje,
Miej w sobie tę ufność,
nie lękaj się.

A kiedy gniew świat ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się
Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Poprowadź jak jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność, 
nie lękaj się

Małgorzata 
Penkala-Ogrodnik 

TRANSPORT 
    CIĘŻKI
        ROBOTY 
             ZIEMNE 
                 WYKOPY

inż. Ryszard Stanclik
ul. Kolonia Górna 146

43-384 Jaworze
601 284 451  lub  (033) 817 20 82

R  E  K  L  A  M  A
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Z życia Chóru
Ewangelicki Chór Kościelny w Jaworzu, po-

mimo wielkiej niewiadomej co do dalszej sy-
tuacji pandemicznej, nadal pracuje. Próby chó-
ru odbywają regularnie  w kościele. Po długiej 
przerwie i po miesięcznej pracy, po raz pierw-
szy wzięliśmy udział w uroczystym nabożeń-
stwie z okazji konfirmacji naszej młodzieży, 
13 czerwca br. Towarzyszyliśmy dzieciom swo-
imi pieśniami pod dyrekcją Krystyny Gibiec. 
W nabożeństwie brał również udział zespół 
„Cantate” kierowany przez Małgosię Penkala
-Ogrodnik.

 W lipcu i sierpniu wzbogaciliśmy pieśnia-
mi uroczyste nabożeństwa Pamiątki Poświę-
cenia i Założenia Kaplicy w Świętoszówce -  
4 lipca br. oraz Pamiątki Poświęcenia i Założe-
nia Kościoła w Jaworzu - 15 sierpnia br. Nabo-
żeństwo w Jaworzu połączone było z Jubile-
uszem Złotej, Srebrnej i Dębowej konfirmacji.

Od 4 lipca do 26 lipca br. była przerwa urlo-
powa, po której wznowione zostały próby  
27 lipca. Tydzień później zajęcia chórowe roz-
poczęły się bardzo uroczyście, bo... Zbliżały się 
jubileuszowe urodziny naszej dyrygentki ,Kry-
styny Gibiec. Życzenia urodzinowe Jubilatce 
złożyli: ks. Władysław Wantulok w imieniu 

Parafii, kurator Ryszard Milli z ramienia Rady 
Parafialnej i prezes Chóru-Roman Chmiel, re-
prezentując nas - chórzystów. Otrzymała ży-
czenia „na piśmie” i piękne róże. Próba prze-
biegła normalnie, tak jak zawsze.

20 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystych 
zaślubinach Klaudii Danel i Mateusza Pod-
stawnego, które uświetniliśmy ślubnymi pie-
śniami. Nowożeńcy nie są chórzystami, lecz 
spełniliśmy ich życzenia.

Właściwie powinnam zakończyć artykuł, 
lecz muszę powrócić do czerwca. W związku 
z panującą pandemią i obowiązującymi obo-
strzeniami członkowie chóru jako całość nie 
brali udziału w nabożeństwie pogrzebowym 
naszej zmarłej koleżanki, śp. Irenki Klimy, któ-
ry odbył się 10 kwietnia br. Dopiero 27 czerw-
ca uczciliśmy pamięć śp. Irenki, biorąc udział  
w nabożeństwie, podczas którego wspominali-
śmy Zmarłą wraz z najbliższą Ro-
dziną. Ulubionymi pieśniami śp. 
Irenki wspieraliśmy najbliższych. 
Tęskno za Wami, Irenko i Halin-
ko. Spoczywajcie w pokoju.

kronikarz chóru:
Renata Podstawny

zdjęcia: M. Wiśniewski, P. Maindok, 
   R. Niedzielska
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Z życia Koła Pań

Codzienność 
w Kole Pań

Od czerwca br. Koło Pań za-
równo w Jaworzu, jak i w Jasie-
nicy powróciło do swoich regu-
larnych, comiesięcznych spotkań. 
Lipcowe spotkania dzięki pięknej 

pogodzie odbyły się na świeżym 
powietrzu, w ogrodach parafialnych. 
Sierpniowe i wrześniowe spotkania 
miały miejsce już w salach para-
fialnych. Poruszałyśmy trzy główne 
tematy: szczęście, miłość, nadzieja. 
Zastanawiałyśmy się, czym są dla 
nas, czym są dla chrześcijańskiego 
życia. Dużo czasu poświęcałyśmy 
na pielęgnowanie na nowo relacji, 
wzajemne rozmowy – tak ważne po 
długim okresie ograniczeń i zawie-
szenia naszych spotkań na skutek 
sytuacji epidemicznej. W najbliż-
szym czasie mamy przed sobą wy-

zwanie – organizacja 
Kolacji dla Kobiet.  

Zapraszamy na spo-
tkania Koła Pań w Ja-
worzu w pierwszą środę 
miesiąca, w Jasienicy 
w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca. Czekamy 
na Ciebie! Nie zwlekaj, 
przyjdź!

A n n a 
Wantulok
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Fantastyczne zakończenie 
wakacji

W sobotę 28 sierpnia 2021 roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu odbyła się im-
preza pod hasłem: Fantastyczne zakończenie 
wakacji. Organizatorami wydarzenia byli: Ży-
wieckie Stowarzyszenie Fantastyki Parzenica  
i Klub Gier Kregulec we współpracy z Gminą 
Jaworze i SP 2. W bogatym programie znala-
zły się m.in. ciekawe prelekcje i wykłady te-
matyczne, spotkanie z Arturem Gaworem, au-
torem gier, konkursy z nagrodami, zajęcia dla 
najmłodszych. Dla chętnych przygotowano 
salę z grami planszowymi i salę z konsolami. 
Przygotowano także bardzo ciekawą ofertę po-
pularnych gier do zakupienia. 

Imprezie towarzyszyła wystawa twórców 
rękodzielników z Jaworza. Swoje stoisko przy-
gotowały także członkinie Koła Zaintereso-
wań. Mimo zawieszenia regularnych spotkań 
Koła, spowodowanego sytuacją pandemiczną, 
udało się zmobilizować i przygotować wysta-
wę. Wśród zaprezentowanych prac królowały 
szydełkowe cudeńka: bukiety wielobarwnych 
kwiatów, łapacze snów, aniołki, gwiazdki, 

Z życia Koła Zainteresowań 
bajkowe maskotki. Chętni mogli także nabyć 
haftowane krzyżykami kartki okolicznościo-
we na różne okazje. Stoisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem uczestników imprezy. 
Członkinie Koła złapały bakcyla i można było 
zobaczyć je również w akcji w sali gier plan-
szowych.

Udział w opisanym wydarzeniu okazał się 
dla członkiń Koła Zainteresowań nowycm, ale 
bardzo ciekawym doświadczeniem.

Anna Wantulok
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Okres wakacyjny jest dla naszej Parafii cza-
sem, w którym przeżywamy pamiątki poświę-
cenia naszych kościołów i kaplicy. W tym roku 
mieliśmy mniej o jedną uroczystość poświę-
cenia. Dom Wypoczynkowo-Rekolekcyjny 
„Betania” został przez naszą parafię przekaza-
ny Diecezji, w związku z tym pamiątka po-
święcenia tamtejszej kaplicy w tym roku nie 
odbyła się. W pozostałych miejscach wszystko 
udało nam się zorganizować zgodnie z planem.  
W okresie letnim było mało zachorowań zwią-
zanych z Covid-19, w związku z tym ogranicze-
nia związane z pandemią nie były dokuczliwe 
i dlatego mogliśmy przeżywać te rocznicowe 
nabożeństwa bezpiecznie. 

Chciałbym teraz przekazać informacje o „pa-
miątkach” w Parafii.

Pamiątki Założeń Kościołów 
i Kaplic

65 Pamiątka poświęcenia 
kaplicy w Świętoszówce

W tym roku przeżywaliśmy 65 rocznicę 
powstania kaplicy. Uroczyste nabożeństwo 
odbyło się 4 lipca. Słowem Bożym służył ks. 
Artur Woltman ze Starego Bielska. W czasie 
nabożeństwa śpiewał Chór Kościelny pod dy-
rekcją p. Krystyny Gibiec.

Dziękuję Ośrodkowi Promocji Gminy Ja-
worze za wypożyczenie ławek i namiotów do 
tej uroczystości. Dziękuję p. kościelnemu Ro-
manowi Ryrychowi, p. Piotrowi Ruckiemu za 
transport ławek i namiotów z Jaworza, człon-
kom Rady Parafialnej z filiału w Świętoszówce 
za wszelką pomoc. 

239 Pamiątka poświęcenia 
kościoła w Jaworzu

W trzecią niedzielę sierpnia, która w tym 
roku przypadała 15 sierpnia, przeżywaliśmy 
239 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Jest 
to też rocznica erygowania parafii w Jaworzu 
po patencie tolerancyjnym. Tradycyjnie już 
nabożeństwo rocznicowe w Jaworzu poprze-
dzone jest nabożeństwem w Leśnym Kościele 
na Polanie na zboczu Wysokiego. W tym roku 
wyjątkowo nabożeństwo w Leśnym Koście-
le odbyło się 14 sierpnia. Tu chcę nadmienić, 
że w przyszłym roku, jeśli Pan Bóg pozwoli, 
nabożeństwo to odbędzie się 15 sierpnia, tak 
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jak to jest ustalone w naszym parafialnym 
kalendarzu. Nabożeństwo prowadzili księża 
Andrzej Krzykowski i Władysław Wantulok, 
który wygłosił kazanie. W czasie nabożeństwa 
śpiewem służył Zespół Cantate, a na organach 
grała p. Małgorzata Penkala-Ogrodnik. 

Dziękuję grupie: Marcinowi Biłkowi, Ry-
szardowi Stanclikowi, Mariuszowi Goli, Jó-
zefowi Łuczyna za koszenie i przygotowanie 
tego miejsca do nabożeństwa. Dziękujemy  
p. Edwardowi Stekli za wywóz grupy, która 
wykosiła cały ten teren.  Dziękuję p. leśnicze-
mu Jackowi Pilchowi za wszelką pomoc, także 
pomoc w wywożeniu ludzi na górę. Dziękuję 
p. Mateuszowi Wiei za w pomoc w wywoże-
niu uczestników nabożeństwa na Wysoki.

Następnego dnia odbyło się uroczyste na-
bożeństwo w Jaworzu. Słowem Bożym słu-
żył ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla. W czasie 
nabożeństwa śpiewał Chór Kościelny pod 
dyrekcją p. Krystyny Gibiec i zespół Cantate 
pod dyrekcją p. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.  
W uroczystym nabożeństwie czynny udział 
wzięły dzieci, które kończyły tegoroczną pół-
kolonię. 
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To nabożeństwo było także połączone z ju-
bileuszami konfirmacji. Nabożeństwo było  
z Komunią Świętą. Serdecznie dziękuję za 
przygotowanie kościoła i Placu Kościelnego. 
Dziękuję kościelnej p. Janinie Wieja, p. Edwar-
dowi Przyszlakowi, członkom Rady Parafialnej 
z Jaworza oraz Ośrodkowi Promocji Gminy Ja-
worze za wypożyczenie ławek na nasze święto.

15 sierpnia parafię odwiedził mobilny ze-
spół szczepień. Można było skorzystać i za-
szczepić się jednodawkową szczepionką John-
son & Johnson lub dwudawkową szczepionką 
Pfizer. Nie trzeba było się rejestrować. Mobil-
ny punkt szczepień był w sali obok kancelarii 
parafialnej. W akcji pomagali nam Urząd Gmi-
ny w Jaworzu, Ochotnicza Straż Pożarna z Ja-
worza oraz policja. 

130 Pamiątka poświęcenia 
Kościoła Zmartwychwstania 

Pańskiego w Jasienicy
16 września przeżywaliśmy 130 pamiątkę 

Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Ja-
sienicy. Słowem Bożym służył ks. Karol Ma-
cura, proboszcz Parafii w Drogomyślu. W czasie 
uroczystego nabożeństwa śpiewał Chór Ko-
ścielny pod dyrekcją p. Krystyny Gibiec, na 
organach grała p. Maria Szubert. 

Dziękuję p. kościelnej Angelice Kasperek 
z rodziną, członkiniom Koła Pań z Jasienicy, 
członkom Rady Parafialnej tutejszego filiału 
za przygotowanie kościoła i obejścia. Dziękuję  
p. Mariuszowi Goli za transport ławek i nagło-
śnienia do Jasienicy. Dziękuję Panu Markowi 
Kubali za nagłośnienie, p. Edwardowi Bisoko-
wi za wykoszenie nowej części cmentarza. Ser-
decznie dziękuję Urzędowi Gminy w Jasienicy 
za użyczenie ławek na uroczystość.

ks. Władysław Wantulok
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Tegoroczny jubileusz złotej i diamentowej 
konfirmacji włączony był do obchodów Pa-
miątki Poświęcenia Kościoła w Jaworzu. Jubi-
laci, którzy w 1971 i 1961 roku byli konfirmo-
wani, mogli w ten sposób podziękować Bogu 
za prowadzenie w ich życiu przez te wszyst-
kie lata. Jubilaci zebrali się przed kościołem  
i zostali procesyjnie wprowadzeni przez księży  
i Radę Parafialną. W tym roku  do grona jubi-
latów dołączyła konfirmantka, która obchodzi-
ła jubileusz 80-lecia swojej konfirmacji. Po na-
bożeństwie, w czasie którego jubilaci i najbliżsi 
przystąpili do społeczności komunii świętej, 
zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. Jubila-
ci otrzymali pamiątkowe dyplomy i zdjęcia. 
Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna po-

Jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji
zwoli nam w przyszłym roku na powrót do 
stałego terminu jubileuszu konfirmacji, jakim 
jest Święto Trójcy Świętej.

ks. Andrzej Krzykowski
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Słowo Boże
w oczach dziecka

- Kajtek! Kaj…tek…!  Kaj…tek! Kajtek, gdzie ty 
jesteś?! – Karolina od dłuższego czasu chodziła 
po lesie i nawoływała. Wydawało jej się, że 
przed chwilą widziała między drzewami jego 
bluzę. Ale teraz nigdzie go nie było. Nikt też nie 
odpowiadał na jej wołanie. Wokół niej wszę-
dzie były tylko drzewa i krzaki. Na dodatek  
w nerwach zeszła ze ścieżki i teraz nie mogła 
na nią trafić. Robiło się coraz ciemniej. Karolina 
bez skutku dzwoniła na komórkę Kajtka. Zgła-
szała się tylko poczta głosowa, albo informacja: 
abonent poza zasięgiem. Karolina pomyślała, 
że teraz pozostała jej tylko modlitwa.
- Dziecko, dlaczego tak krzyczysz? W lesie nie 
można tak krzyczeć, bo wypłoszysz wszystkie 
zwierzęta – powiedziała starsza pani, która na-
gle pojawiła się za Karoliną.
- Przepraszam, nie chciałam nikogo płoszyć – od-
powiedziała grzecznie Karolina. – Szukam przy-
jaciela. Spacerowaliśmy po lesie i nagle zniknął 
mi z oczu, jakby zapadł się pod ziemię. Nigdzie 
nie mogę go znaleźć. Chodzę i wołam go już 
prawie dwie godziny i nic. Martwię się o niego.
- A wiesz, że może ty masz rację. Mógł zapaść 
się pod ziemię – powiedziała starsza pani.
- Ale jak to? To przecież niemożliwe. 
- Możliwe. Tu niedaleko jest stara jaskinia. 
Kiedyś wejście było ogrodzone i zabezpieczo-
ne, ale wczoraj spostrzegłam, że jakieś łobuzy 
zniszczyły ogrodzenie. Widocznie leśniczy nie 
zdążył jeszcze zabezpieczyć tego miejsca. Chodź-
my prędko, bo jeśli twój przyjaciel wpadł do 
jaskini, na pewno potrzebuje pomocy.
- A pani nie boi się tak późno chodzić po lesie?
- Dziecko, znam ten las, jak własną kieszeń, 
mieszkam tu od urodzenia. 
- Mieszka pani w lesie? 
- Nie w lesie, tylko w starej leśniczówce, tu 
niedaleko. Uważaj teraz. Masz latarkę? Po-
świeć tu, o tu na prawo. Ostrożnie, żebyś i ty 
nie wpadła. 
- Jest! To on, to mój przyjaciel! Kajtek! Kajtek!
- Chłopiec trochę się poruszył. Zaraz mu pomoże-

Anioły są na ziemi…
my. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Już 
dzwonię po leśniczego, on będzie wiedział, co ro-
bić. A ty próbuj z nim rozmawiać, mów do niego.

Leśniczy przyjechał bardzo szybko, okazało się, 
że z drugiej strony jest dość szeroka leśna droga. 
Przywiózł sprzęt i pomocników. Po pół godzinie 
Kajtek był już wyciągnięty z jaskini i obejrzany 
przez lekarza. Mocno się potłukł, ale na szczęście 
nic poważniejszego się nie stało. Pogotowie za-
brało go do szpitala, żeby zrobić badania. Kajtek 
został w szpitalu do następnego dnia na obser-
wacji, ale wszystko dobrze się skończyło. 

Starsza pani zabrała Karolinę do siebie, by 
mogła spokojnie poczekać na przyjazd rodziców. 
- Czy ty przypadkiem nie masz na imię Karoli-
na? – zapytała starsza pani. 
- Bardzo przepraszam, z tych nerwów nie 
przedstawiłam się. Tak, jestem Karolina. 
- No tak Karolina i Kajtek. Słyszałam o was 
od moich wnuków. Jestem babcią Patrycji  
i Krzyśka. Babcia Kazimiera.
- Pani nie jest babcią. Pani jest aniołem.
- Ja aniołem? Skąd ci to przyszło do głowy? 
Tyle lat żyję na tym świecie, ale jeszcze nikt nie 
nazwał mnie aniołem.
- Kiedy nie mogłam odnaleźć Kajtka i traciłam 
już nadzieję, zaczęłam się modlić. Prosiłam Je-
zusa, by posłał swojego anioła i pomógł mi 
znaleźć przyjaciela. Ledwie skończyłam modli-
twę i pojawiła się pani. Teraz wierzę, że Bóg 
zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Na moją 
odpowiedział tak szybko. 
- Masz rację, Karolinko. Pan Bóg często wyko-
rzystuje ludzi jako swoje narzędzia. Cieszę się, 
że mogłam wam pomóc.

Anna Wantulok

Odgadnij werset biblijny. Wpisz brakujące sa-
mogłoski.
„ _n_ _ł_m  sw_ _m  p_l_c_ł,  _b_  c_ _  strz_gl_  
n_  wsz_stk_ch  dr_g_ch  tw_ _ch.”      Ps 91,11
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WYSPA SKARBÓW
Wyspa Skarbów – pod takim hasłem  

w dniach 9-15 sierpnia 2021 roku odbyła się te-
goroczna półkolonia. Po roku przerwy związanej 
z pandemią koronawirusa Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Jaworzu powróciła do organiza-
cji półkolonii. Z powodu sytuacji epidemicznej 
ilość dzieci uczestniczących w półkolonii zosta-
ła ograniczona do 32 osób. Stała grupa dzieci, 
wychowawców i wolontariuszy przez całą pół-
kolonię, zakaz wchodzenia do budynku innych 
osób z zewnątrz pozwoliły stworzyć bezpieczne 
i komfortowe warunki dla dzieci. 

Dzięki dotacji finansowej z Gminy Jawo-
rze udało się zorganizować atrakcyjne zajęcia  
i wycieczki, a na koniec obdarzyć dzieci pięk-
nymi nagrodami.

Podczas półkolonii wykorzystano program 
zajęć biblijnych „Wyspa Skarbów” autorstwa 
Agaty Steinberg. Wyspa Skarbów to statek, 
którego kapitan i marynarze przeżywają wiele 
morskich przygód. Każdego dnia przygoda ma-
rynarzy była wprowadzeniem do lekcji biblij-
nej. Załoga statku poszukiwała wyspy z ukry-
tym na niej skarbem. Podczas lekcji biblijnych 
nauczyliśmy się, że: 

- Biblia jest najlepszym przewodnikiem  
w życiu,

- naszym wrogiem jest szatan,
- grzech to śmiertelne niebezpieczeństwo,
- ratunek mamy w Panu Jezusie,
- największym skarbem jest zbawienie,
- Bóg przygotował dom dla swoich dzieci.

Nasza załoga Wyspy Skarbów była bardzo 
rozśpiewana, towarzyszył nam zespół muzycz-
ny w składzie: Martyna Kłoda, Karolina Kłoda 
i Paulina Macura. 

Dla uczestników półkolonii zorganizowa-
no trzy wycieczki. Drugiego dnia półkolonii 
pojechaliśmy do Muzeum Ognia w Żorach, 
które nie tylko zwiedzaliśmy, poznając wiado-
mości o ogniu, historię pożarnictwa, ale także 
wzięliśmy udział w warsztatach Slime, które 
dzieciom bardzo się podobały. Dwa dni póź-
niej wspaniale bawiliśmy się w Dream Parku  
w Ochabach, gdzie czekało na nas wiele atrak-
cji, m.in.: park miniatur, park dinozaurów, 
oceanarium prehistoryczne, kino 6D, dom do 
góry nogami, wystawa żywych zwierząt tro-

Półkolonia 2021 
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pikalnych, labirynt luster, małpi gaj, trampo-
liny, dmuchańce, kula na wodzie, linowy plac 
zabaw. Na trzecią wycieczkę pojechaliśmy do 
Parku w dechę w Bielsku-Białej, gdzie w wy-
jątkowej scenerii dzieci mogły uczyć się lo-
gicznego myślenia, pracy zespołowej i dbania  
o środowisko, a wszystko to przez gry i zabawy.

Tradycyjnie odbyły się również Mistrzo-
stwa Półkolonii – wszyscy uczestnicy aktyw-
nie zaangażowali się w zmagania sportowe, 
nikt nie odpuszczał. Za pomoc w przeprowa-
dzeniu zawodów dziękujemy p. Leszkowi Ob-
racajowi.

Zabawy na świeżym powietrzu, zmagania 
sportowe, wycieczki wymagają wiele energii 
– każdego dnia na uczestników półkolonii cze-
kał smaczny posiłek.

Ostatnim dniem półkolonii była niedziela. 
Cała załoga Wyspy Skarbów wraz z rodzina-

mi uczestniczyła w nabożeństwie w kościele  
w Jaworzu. A było to wyjątkowe nabożeństwo 
– Pamiątka Poświęcenia Kościoła. Dzieci przed-
stawiły krótki program, w którym zaśpiewały 
i opowiedziały, co ciekawego przeżyły pod-
czas półkolonii. Po nabożeństwie odbyło się 
uroczyste zakończenie półkolonii. Dzieci otrzy-
mały Dyplom Wilka Morskiego i Dyplom za 
rywalizację sportową podczas Mistrzostw Pół-
kolonii oraz wspaniałe nagrody.

Podczas półkolonii zajęcia prowadziły  
i opiekę sprawowały: kapitan Anna Wantulok, 

I oficer Olga Kaulbert, I oficer Małgorzata 
Cholewik, bosmani: Marta Cholewik, Martyna 
Kłoda, Karolina Kłoda i Paulina Macura. Bar-
dzo dziękujemy za profesjonalizm, poświęcony 
czas i wielkie serce! Dziękujemy Gminie Jawo-
rze za wsparcie finansowe!

Anna Wantulok 
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Dziecko w przedszkolu

Kolorowa jesień
wspaniały czas 

kreatywnej zabawy
Jesień to bardzo kolorowa i inspirująca pora 

roku. Różnobarwne liście zachęcają maluchy 
do przebywania na świeżym powietrzu. Zaba-
wy na świeżym powietrzu dobrze wpływa-
ją na rozwój przedszkolaków. Zabawy rucho-
we pobudzają zmysł równowagi, pośredniczą  
w rozwoju poznawczym maluchów i oczywiście 
pozwalają im budować sprawność fizyczną.

Warto uwzględnić zabawy na powietrzu  
w codziennym planie dnia najmłodszych. 
Szczególnie teraz, kiedy wczesna jesień sama 
podsuwa pomysły na spędzenie czasu w parku 
czy w ogrodzie. W poradnikach metodycznych 
przedszkolaków można znaleźć wiele cieka-
wych pomysłów, więc postanowiłam podzie-
lić się z Państwem tą wiedzą.

Skarby jesieni - zbieranie kasztanów 
i żołędzi. 

Podczas jesiennych spacerów nasze pocie-
chy zamieniają się w prawdziwych poszuki-
waczy skarbów! Szczególną wartość stanowią 
zbierane przez nie piękne, lśniące kasztany oraz 
żołędzie. Mogą służyć do wspaniałej zabawy, 
jak choćby gra w szachy w parku. W wielu 
miejscach znajdują się kamienne szachownice, 
wystarczą więc figury z kasztanów oraz żołędzi 
i świetna zabawa gotowa!

Po powrocie ze znalezionymi skarbami do 
domu trzeba pomyśleć jak je odpowiednio wyko-
rzystać. Dzieci bardzo chętnie tworzą kasztanowe 
zwierzątka i ludziki. Wystarczą kasztany, żołędzie, 
zapałki oraz plastelina, dzięki której można zro-
bić buzie, oczy czy elementy ubioru. Wyobraźnia 
maluchów jest ogromna, a wykonywanie figurek  
z kasztanów i żołędzi dodatkowo ją rozwija.

Oczywiście część skarbów odłóżcie do pu-
dełka, ponieważ na pewno przydadzą się  
w przedszkolu.

Biżuteria ze skarbów jesieni.
Co jeszcze mogą stworzyć rączki małego arty-

sty? Proponujemy zabawę w „wytwarzanie” bi-

żuterii z jarzębiny, małych kasztanów i żołędzi. 
W tę aktywność można włączać zarówno dziew-
czynki, jak i chłopców, którzy chętnie przygotują 
piękną jesienną ozdobę dla mamy albo babci.

Do zabawy potrzebne będą duże owoce ja-
rzębiny, małe kasztany, długa, mocna nitka oraz 
igła o tępym zakończeniu, aby maluch nie zrobił 
sobie krzywdy. Rodzic musi jeszcze zrobić otwor-
ki w twardych kasztanach tak, by można było 
przeciągnąć przez nie nić. Dziecko, nawlekając 
jarzębinowe i kasztanowe kulki na nitkę, tworzy 
własny niepowtarzalny jesienny naszyjnik.

Deszcz jesiennych liści.
Kiedy liście opadną z drzew, stanowią do-

skonałą bazę dla zabaw ruchowych dla dzieci. 
Maluchy mogą tworzyć z nich fortece, obrzu-
cać się nimi – całkowicie bezpieczne. Usypuj-
my z dziećmi górki, niech do nich wskakują 
i wyskakują. Oprócz tego liście doskonale po-
służą do innych jesiennych zabaw dla dzieci. 
Przede wszystkim można z nich tworzyć wspa-
niałe latawce oraz bukiety. Gdy wzbogaci się 
je o owoce z drzew takich jak chociażby jarzę-
bina, powstanie przepiękna kompozycja. Li-
ście można zasuszyć w książce lub przepraso-
wać przez gazetę  
i świetnie będą 
się nadawać jako 
inspiracja do za-
baw plastycz-
nych. Kładziemy 
kartkę na liściu 
od strony żyłek 
i dziecko kredką 
świecową zako-
lorowuje kartkę 
jednym kolorem 
lub wieloma, 
tworząc tęczę 
barw, wzór li-
ścia odbije się 
na kartce. Rado-
ści co nie miara,  
a ćwiczenia ma-
łych rączek przy-
gotowujące do 
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pisania same się wykonują. Z juniorami moż-
na powstały kształt wyciąć i już kształtowanie 
umiejętności wycinania za nami.

Liście przydają się też do wielu prac pla-
stycznych. Mogą posłużyć do wykonania ko-
lorowych pieczątek, rodzinnego portretu czy 
obrazków ze zwierzętami. Wystarczą farbki 
plakatowe, kartki i oczywiście liście w różnych 
kształtach. Wykonanymi jesiennymi dziełami 
sztuki można ozdobić cały dom. Z pewnością 
dodadzą koloru wnętrzom, w których z powo-
du braku słońca będzie coraz bardziej ponuro.

W czasie deszczu dzieci się nudzą?
Nasze dzieciaki udowadniają, że nie! Wy-

starczą kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe  
i kolorowe parasole, a nawet brzydka pogoda 
może sprawić wiele uciechy. Nie ma większej 
radości niż bieganie i skakanie po kałużach! 
Wiem, wiem, będą mokre, tak, będą i jeśli po 
zabawie dostaną ciepłą herbatkę lub kakao, to 
nie musimy się bać przeziębienia. A przynaj-
mniej maluchy zużyją nadmiar energii. Gdy 
nie ma deszczu, parasole mogą posłużyć jako 
przyrządy gimnastyczne, które pomogą wyro-
bić w dzieciach nawyk utrzymywania prawi-
dłowej postawy ciała na co dzień.

Jesienna dynia.
Dynia zarówno dorosłym, jak i dzieciom 

kojarzy się nieodzownie z jesienią. Wydrą-
żony środek warto upiec i zaserwować całej 
rodzinie zdrowy, jesienny posiłek. W skórce 
natomiast można wydrążyć wybrane przez 

malucha kształty. Takie dyniowe świeczniki  
z pewnością wprowadzą w domu przytulny 
nastrój podczas jesiennych wieczorów.

Inny sposób to wydrążona dynia. Można ją 
przygotować wspólnie z przedszkolakiem – jest 
to o wiele łatwiejsze niż się wydaje. 

Pierwszy krok to zakup dyni. Po powrocie do 
domu trzeba odciąć jej czubek i wydrążyć śro-
dek za pomocą łyżki. Dziecko będzie chętnie 
asystowało podczas tej czynności. Teraz włącza-
my malucha, którego możemy poprosić o nama-
lowanie na dyni śmiesznej lub strasznej buzi, 
którą następnie wycina dorosły. Kiedy się już 
z tym uporamy, wkładamy do środka zapalo-
ną świeczkę i nakrywamy odciętym wcześniej 
czubkiem. W ten sposób można stworzyć wspól-
nymi siłami wspaniałą domową dekorację.

Zabawy paluszkowe.
Ćwiczenie małej motoryki u przedszkola-

ków to bardzo ważna kwestia w przygoto-
waniu naszych maluchów do późniejszej na-
uki pisania. Trening małych paluszków warto 
uskuteczniać podczas codziennych aktywności 
naszych dzieci, dlatego na zakończnie przesy-
łam Państwu link do pomysłowej zabawy pa-
luszkowej.

https://dobrykoncept.pl/za-
bawa-paluszkowa-dla-dzieci/

Bawcie się dobrze!

Marta Zworska-Berek
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„JONASZ”„SOLA SCRIPTURA“

Tematem tego-
rocznej edycji Ogól-
nopolskiego Konkur-
su Biblijnego SOLA 
SCRIPTURA jest 
KRÓL SALOMON. 

Przed nami pierw-
szy etap konkursu 
(szkolny/parafialny), 
który zostanie roze-
grany w dniach 15-
19 listopada 2021 r. 
Tekst biblijny, z któ-
rym trzeba się zapo-

znać to 1 Księga Królewska rozdz. 1-11. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie 

kl. 4-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół 
ponadpodstawowych.

Drugi etap konkursu (rejonowy/diecezjal-
ny) zaplanowano na 15.01.2022 r., ale wszystko 
zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemicz-
nej.

Uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych zapra-
szamy do KONKURSU PLASTYCZNEGO na te-
mat: Kościół moje miejsce spotkania z Bogiem 
i ludźmi. Prace należy wykonać na formacie 
A4 dowolną techniką plastyczną.

Podczas tegorocznej edy-
cji Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „JONASZ” 
wymagana będzie znajo-
mość Ewangelii według św. 
Marka. Eliminacje szkolne 
zostaną przeprowadzone  
w styczniu 2022 r. przed fe-
riami zimowymi. W kon-
kursie uczestniczyć mogą 
uczniowie kl. 3-8 szkoły 
podstawowej oraz szkół po-
nadpodstawowych. Mamy 
ogromną nadzieję, że nic 
nie zakłóci przygotowań do 
konkursu i jego przebieg.

Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do udziału w konkur-
sach biblijnych, a przede wszystkim do czyta-
nia i poznawania Słowa Bożego.

Sięgnij po pomoc
ZAUFANIE I OTWARTOŚĆ

Gdy poznajemy nową osobę, staramy się 
ją „zaszufladkować” do jakiegoś znanego typu  
i uznajemy, że wiemy już o niej rzeczy najważ-
niejsze. Swoje stwierdzenia opieramy na swo-
ich wcześniejszych doświadczeniach wynie-
sionych z kontaktów z różnymi ludźmi. Swoje 
stwierdzenia i osąd opieramy na tym, z czym 
spotykaliśmy się u innych ludzi. Gdy uznaje-
my, że jest to osoba godna zaufania, wtedy bę-
dziemy w swoich relacjach z tą osobą bardziej 
otwarci.

Zaufanie tworzy klimat otwartości. Zaufanie 
to oczekiwanie, że można polegać na obiet-
nicach danej osoby odnoszących się do przy-
szłości. Zaufanie sprawia, że dobrze czujemy 
się wśród ufnych ludzi. Ufna osoba nie tylko 
jest bardziej lubiana, lecz staje się odbiorcą 
zaufania innych. Zaufanie rodzi zaufanie. Za-
ufanie buduje się poprzez akceptację drugiej 
osoby, a to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy 
akceptujemy samego siebie. Czasem w opar-
ciu o wcześniejsze doświadczenia, wynikające  
z kontaktów z innymi ludźmi, udzielamy nowo 
poznanej osobie „kredytu zaufania”. Zdarza się 
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też, że ktoś, kto podejmuje ryzyko otwartości, 
nie spotka się z twoją akceptacją, nie zaufa ci 
w przyszłości i nie będzie starał się o otwartość 
wobec ciebie.

Osoba, która obdarza drugą osobę zaufa-
niem, liczy na to, że ta druga osoba nie wyko-
rzysta jej słabości. Słabe miejsca odsłania się 
wtedy, kiedy ktoś podjął ryzyko i naraża się 
na złe konsekwencje, takie jak odrzucenie lub 
ośmieszenie. Ze względu na podatność na zra-
nienie, odbiorca ma czasowo władzę nad uczu-
ciami tego, który mu okazał zaufanie. Jeżeli da 
mu wsparcie, to podbuduje go, jeżeli go ode-
pchnie i wyśmieje, powoduje jego wycofanie. 

Być godnym zaufania oznacza używać swej 
władzy do budowania związku, nie wyko-
rzystywać słabości innej osoby. W relacjach 
między ludźmi istnieje taka zależność: jeżeli ty 
jesteś skryty a drugi otwarty - nie zostaniesz 
obdarzony zaufaniem. Jeżeli ktoś zostanie od-
rzucony, ośmieszony lub zlekceważony, wyco-
fa się. Założenia, jakie robisz na temat innych 
ludzi i sposób, w jaki się potem zachowujesz, 
często mają wpływ na to, jaka odpowiedź cię 
spotyka. Zwykle dostosowujemy się do ocze-
kiwań, jakie inni mają wobec nas. Jeżeli czu-
jemy, że nam nie ufają i spodziewają się, że 
ich zaufanie zawiedlibyśmy, często to właśnie 
robimy. Kiedy wiemy, że nam ufają i zakła-
dają, że na to zasługujemy, często tak właśnie 
postępujemy. Jeżeli pragniemy bliskości, sen-
sowną rzeczą jest zrobienie pierwszego kro-
ku. Możemy otworzyć się przed drugą osobą, 
dzieląc się częścią tego, kim jesteśmy. Jeżeli on 
to odwzajemni, możemy bezpiecznie odsłonić 
więcej. Lecz nigdy nie wyobrażajmy sobie, że 
nasza wstępna otwartość obliguje drugą oso-
bę do podobnej reakcji. Pragniemy być blisko, 
lecz szanujmy wolność wyboru drugiej osoby.

Niestety, niektórzy czują, że szczerość daje 
im prawo do domagania się otwartości od in-
nych. Tak nie jest, jeżeli tak się zdarza, to poka-
zuje ich brak społecznej dojrzałości.

Otwartość musi być adekwatna do cha-
rakteru relacji z drugą osobą i stosowna  do 
sytuacji, w której się znajdujecie. Czasem zda-
rza się komuś być zanadto otwartym. Ten, kto 
za szybko objawia zbyt wiele swoich reakcji, 
może innych odstraszyć. Za wielka otwartość 

tworzy tyle samo problemów, co zbyt mała. 
Jeżeli wiesz z przeszłych doświadczeń, że ktoś 
źle sobie tłumaczy twoją otwartość albo prze-
sadnie reaguje na nią, będziesz pewnie wolał 
milczeć.

Ludzie rzadko mówią ze sobą o wzajemnych 
reakcjach na swoje zachowanie. Większość  
z nas  ukrywa uczucia wobec innych osób, na-
wet w takich związkach, które są dla nas bar-
dzo ważne lub cenne, ponieważ boimy się, że 
druga osoba będzie zła, poczuje się skrępowa-
na albo nas odtrąci. Wiele związków, które 
mogłyby przynieść pożytek i radość, psuje się 
pod rosnącym ciężarem drobnych przykrości, 
zranionych uczuć i nieporozumień, o których 
nigdy nie mówiono otwarcie.

Aby wpływać na pogłębienie związku pa-
miętaj, że:

- otwartość musi brać początek z chęci po-
prawienia związku z inną osobą. Kiedy próbu-
jesz zbudować otwartą wymianę reakcji z inną 
osobą, spróbuj  przekazać jej, że to oznacza, iż 
cenisz sobie wasz związek i że jest on dla cie-
bie ważny.

- Zdaj sobie sprawę, że otwartość wiąże się 
z podejmowaniem ryzyka. Gotowość do za-
ryzykowania, że zostaniesz przez drugą osobę 
odtrącony lub zraniony, zależy od ważności 
danego związku dla ciebie.

- Chociaż rozmowa może być pełna napię-
cia, emocji, złości czy łez, nie może przymuszać, 
nie może być próbą spowodowania w drugiej 
osobie zmian. Wszelka zmiana musi być wy-
nikiem własnego wyboru, a nie czymś wymu-
szonym przez pragnienie podobania się lub 
podporządkowania drugiej osobie.

- Trudne sytuacje powinny być omawiane 
wtedy, gdy się wydarzają.

- Nigdy nie wyobrażajmy sobie, że nasza 
wstępna otwartość obliguje drugą osobę do 
podobnej reakcji. Szanujmy wybór drugiej 
osoby.

Zenon Kowalczyk
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Chrześcijanin i środowisko

Szóste wymieranie
Ptaki nie żyją w pustce. Żadne stworzenie 

nie żyje w pustce. Do życia potrzebuje środo-
wiska, które zapewni pokarm i możliwość roz-
mnażania. Tym razem mniej o ptakach, a nieco 
więcej o środowisku, w którym żyją. Zanika-
nie środowisk, szczególnie tych cennych, które 
wzbogacają różnorodność biologiczną wpływa 
na zmniejszanie się liczebności, nawet na wy-
mieranie gatunków i ubożenie świata roślin 
i zwierząt. Wystarczy jedna mała informacja, 
by wyobrazić sobie wagę sytuacji – zagrożo-
na wymarciem jest prawie połowa gatunków 
płazów na świecie! To dramatyczna sytuacja.

Wakacje powoli się kończą, większość  
z nas ma je już za sobą. Niektórym pechow-
com nawet zostały przerwane, gdyż trzeba się 
było ewakuować z okolic objętych wielkimi 
pożarami. Te ciężkie sytuacje związane z ży-
wiołami dotyczyły zakątków południowej 
Europy – południowej części Grecji, Andaluzji  
w Hiszpanii oraz Ligurii i Sycylii we Włoszech. 
Tak samo dzieje się zresztą tego lata w Izraelu 
czy w Stanach Zjednoczonych. Takie pożary to 
wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi, ogromne 
straty materialne, wielkie straty dla przyrody, 
ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że będą 
się powtarzać i to tym częściej, im bardziej po-
głębiać się będzie zjawisko ocieplania klimatu. 
Są skutkiem ekstremalnych zjawisk pogodo-
wych związanych ze wzrostem temperatury 

powierzchni Ziemi. Znający temat specjaliści 
straszą nas niezwykłymi dla naszych obsza-
rów zjawiskami pogodowymi, które nieregu-
larnie będą nas nawiedzać – tak samo jak wiel-
kie upały i susze, z drugiej strony pojawią się 
gwałtowne opady. Elementem środowiska, 
który skutecznie zmniejsza siłę tych zjawisk są 
lasy i zadrzewienia, ale o nich poniżej.

Otrzymałem kiedyś za udział w wieloletnich 
badaniach książkę, której angielski tytuł moż-
na opisać jako atlas europejskich ptaków lęgo-
wych w kontekście klimatycznym. Autorzy na 
podstawie badań i prognoz, a także wielkiej 
wiedzy o biologii gatunków przewidują w tym 
atlasie zmiany klimatu i skutki oddziaływania 
takich zmian. Wzrost temperatury będzie po-
wodował przemieszczanie się środowisk wraz 
z gatunkami je zamieszkującymi. W atlasie 
zaznaczono prognozowane zasięgi środowisk, 
a wraz z nimi areały występowania ptaków 
w drugiej połowie obecnego wieku. Zwierzę-
ta będą migrowały wraz ze środowiskiem ro-
ślinnym, gdyż są nierozerwalnie powiązane ze 
swoimi środowiskami. Krzyżodziób świerko-
wy żyjący w naszych lasach nie przystosuje się 
do zakrzaczeń śródziemnomorskich, bo krzaki 
nie mają szyszek, z których wydłubuje ziarna, 
przystosowanym do tego, specyficznie skrzy-
żowanym dziobem. Zamieszkujący podmokłe 
łąki kulik wielki nie wbije swojego długiego 
dzioba w twardą murawę suchych łąk, bo jak 
nic wstrząśnienie mózgu. Musi być bagienko. 
Zięba i bogatka (eurybionty, czyli ptaki zdolne 
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do przystosowania się do różnych środowisk) 
radzą sobie dobrze w różnorodnych środowi-
skach, ale większość gatunków może żyć wy-
łącznie w środowisku, do którego jest przysto-
sowana (stenobionty). Jeśli będzie ocieplać się 
klimat i będą przesuwać środowiska, to za kil-
kadziesiąt lat nasze dzieci czy wnuki będą już 
żyć w innym świecie. Już nie zobaczą ptaków, 
które my znamy. Klimat zbliżony do śródziem-
nomorskiego zacznie pukać do naszych bram. 
Czeka też następne pokolenia zmiana diety. 

Czy to jest realne? Czy to tak będzie dzia-
łać? Jednym z bardziej spektakularnych przy-
kładów na tak, jest pojawienie się szakala zło-
cistego w naszym kraju. To gatunek typowy 
dla otwartych, rozległych terenów. Pierwszy 
raz zauważono go 6 lat temu w okolicy Bie-
brzy, a potem w województwie zachodniopo-
morskim. Obecnie jest już kilkanaście potwier-
dzonych obserwacji, w tym także obserwacje 
małych szczeniąt w woj. pomorskim. Z jednej 
strony mamy kilkanaście potwierdzonych ob-
serwacji, a z drugiej myśliwi doliczyli się po-
nad tysiąca osobników. Tak myślę, że może 
trzeba naszym psom bardziej kolorowe obroże 
zakładać, żeby były łatwiejsze dla myśliwych 
do odróżnienia. Zgodnie ze staropolską gościn-
nością w stosunku do migrantów, przywitali-
śmy szakala wyjątkowo gościnnie, zezwalając 
od razu na jego odstrzał. Areał występowania 
szakala to pas ciągnący się od Indii i z każ-
dym rokiem coraz większym klinem sięgają-
cy w kierunku zachodniej Europy. To tylko 
jeden gatunek, chociaż spektakularny, ale na 
jego przykładzie już ładnie widać, że zmiany 
się dzieją. W dodatku to nie jedyny przypadek 
ekspansji związanej ze zmianami środowisko-
wymi. 

We wspomnianym atlasie przedstawiono 
sytuację, jak w związku ze zmianami klima-
tycznymi przesuwają się w kierunku północ-
no-wschodnim granice występowania gatun-
ków związanych ze swoimi środowiskami. 
Jest to proces bardzo gwałtowny, biorąc pod 
uwagę skalę ziemskiego czasu. Niektóre środo-
wiska nie mogą się przesunąć, więc zanikną. 
Nie przepchamy gór z lasami świerkowymi na 
północ, więc porastające je świerczyny mają 
znany wszystkim problem z uwagi na suche 

i cieplejsze lata. To zjawisko będzie przybierać 
na sile.

Już możemy mówić o 6. wielkim wymiera-
niu gatunków. W ostatnich 40 latach z naszego 
kraju zniknęło 16 gatunków ptaków lęgowych. 
Za większość z tych zniknięć odpowiadają 
zmiany środowiska – głównie zmniejszanie 
powierzchni, często nawet zanikanie, a także 
ludzka ekspansja.

To także stałe zmiany klimatyczne w Afry-
ce, które powodują i znacznie nasilą wędrów-
ki ludów. Wielu powie „nasza chata z kraja” 
w nadziei, że to „złe”, to będzie dotyczyć tych 
„innych”, ale nie łudźmy się – w taki czy inny 
sposób zagrozi i nam. Kryzys będzie wielki. 
Szacuje się, że wyemigruje z Afryki w kierunku 
Europy od 200 do 400 milionów ludzi – wszy-
scy gnani głodem i biedą. Jak sobie Europa  
z tym poradzi i jak pomoże tym biedakom?

Jeśli chodzi o ptaki, szczególnie z grupy dłu-
godystansowych wędrowców, to musimy zdać 
sobie sprawę, że one mają dwa domy. Jeden  
w naszym kraju, gdzie przystępują do lęgów, 
a drugi w Afryce, gdzie wypoczywają w czasie 
naszej zimy. Co prawda dla niektórych odlatu-
jących do ciepłych krajów, tymi „ciepłymi” od 
niedawna zaczynają być już Niemcy czy Fran-
cja. U nas zmienia się środowisko, ale w Afryce 
zmienia się jeszcze szybciej. Tam ludzi przyby-
wa znacznie szybciej niż w Europie. Muszą coś 
jeść, więc pod uprawy zajmowane są kolejne 
tereny, wycinane są lasy. Kultura agrarna jest 
słaba, więc kiedy ziemia się wyjałowi, ludzie 
karczują następne hektary lasów. Po ziemi 
pozbawionej lasu woda spływa szybko, więc 
trzeba szybko uprawiać rośliny i karczować na-
stępne połacie lasu. Gleba pozbawiona ochro-
ny roślin leśnych zmywana jest przez deszcze, 
co dodatkowo ją wyjaławia. W Chinach już 

R  E  K  L  A  M  A
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11 wieków przez naszą erą zarządzono nakaz 
zachowania cennych drzew i lasów, a Platon 
w Grecji opisał zależność erozji gleb górskich 
i zanik źródeł od wycinania lasów. Wtedy już 
wiedziano o problemie, a obecnie już przeszka-
dza sama świadomość o nim. Dość powiedzieć, 
że w czasie obrad sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, czyli jednej z najważniejszych 
w tym obszarze, jedna z posłanek rządzące-
go obozu powiedziała, że stare drzewa trzeba 
usunąć, bo zabierają innym tlen. Pojawiły się 
od razu setki komentarzy, że już przedszkolaki 
wiedzą, że jest inaczej, a mnie przejęła trwo-
ga, że są ludzie o takiej świadomości o świecie  
i przyrodzie. Co najgorsze podejmują decyzje. 
Może pewnie starzy ludzie też za chwilę za-
czną przeszkadzać.

Na odrodzenie struktury lasu trzeba by po-
czekać kilkadziesiąt lat, ale wykarczowanie 
ogromnych powierzchni na stałe zmieniło już 
mikroklimat wielu rejonów Afryki. Teraz już 
nie padają w tych rejonach regularne popo-
łudniowe deszcze, ale zdarza się jednodniowa 
ulewa, w czasie której spada 250 mm deszczu 
– tak dla porównania – to prawie połowa tego, 
co w ciągu całego roku pada w środkowej Pol-
sce. Takie ekstrema są coraz bliżej nas. W po-
łowie wrześnie tyle deszczu spadło w dwa dni 

na południu Francji. W strefie subsaharyjskiej 
leży 4/5 krajów ekstremalnie zagrożonych glo-
balnym ociepleniem. Tam nie ma planowane-
go rozwoju, tam zaciska się pętla na żyjących 
mieszkańcach i gwałtownie zmienia się środo-
wisko. To przypomina wulkan, który drzemie 
przed wybuchem.

W takie miejsce przylatują od wieków, wie-
dzione instynktem, nasze ptaki, licząc na spo-
kojny odpoczynek i obfite miejsca żerowania. 
Coraz dłużej muszą szukać i coraz mniej znaj-
dują. Problemem staje się odbudowanie orga-
nizmu na wędrówkę powrotną. 

Jeśli ktoś powie, że nie jest łatwo, żeby ga-
tunek wymarł, że musi minąć dużo czasu – to 
proszę – niech przypatrzy się historii północ-
noamerykańskiego gołębia wędrownego. To 
był zdecydowanie najliczniejszy gatunek na 
całej kuli ziemskiej! Jego liczebność szacowa-
no na kilka miliardów osobników. Jego po-
jedyncze kolonie lęgowe zajmowały średnio 
powierzchnię 5 na 15 kilometrów. Po skoloni-
zowaniu Ameryki polowano na tego gołębia 
w celu zdobycia pokarmu, ale w czasie prze-
lotów strzelano także sportowo i dla rozrywki,  
i po prawie 50 latach gatunek wyginął. Ostat-
ni dziki ptak został zastrzelony w roku 1900. 

A jak jest u nas lokalnie – dobrym przy-
kładem jest rycyk, krwawodziób czy kszyk. 
Wszystkie te gatunki zasiedlały tak zwany 
Żabi Kraj, szczególnie preferowały podmokłe 
łąki wewnątrz obwałowania Jeziora Goczał-
kowickiego. Jeszcze pod koniec lat 80-tych 

Martha – wypchany okaz ostatniego przedstawi-
ciela gołębia wędrownego, padła w ZOO w 1914 r.
Autorstwa James St. John - Ectopistes migra-
torius (passenger pigeon) 5, CC BY 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=39354081
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wybierałem się tam, żeby oglądać ich piękne 
loty tokowe. Bekas kszyk nie lęgnie się już 
od 3 dekad, rycyka trudno zobaczyć nawet 
na przelotach i jedynie nielicznie lęgnie się 
krwawodziób na niezalanych wodą stawach. 
Zgrupowania polęgowe krwawodzioba liczyły 
dwadzieścia lat temu ponad 160 osobników, 
obecnie spotkać można jedynie kilkanaście  
i to też rzadko. Podobnie jest z bielskim ga-
wronem. Latają co prawda od jesieni do wio-
sny te „czarne ptaszyska”, ale to są gawrony 
ze wschodu. Niektórzy z nas będą pamiętać 
jeszcze czasy, kiedy trzeba było szybko przemy-
kać chodnikiem przy ówczesnej ulicy Lenina, 
idąc na dworzec autobusowy lub PKP. Ryzyko 
upstrzenia było bowiem spore z uwagi na kil-
kadziesiąt gniazd gawronów na przydrożnych 
drzewach. Od z górą 30 lat gniazd już tam 
nie ma. Drugim miejscem kolonii gawroniej  
w centrum miasta był park Mickiewicza. Licz-
ba gniazd systematycznie spadała – jeszcze  
w zeszłym roku było ich kilka, ale już w tym 
roku nie zakrakał przy gnieździe żaden ptak.

Nie wiem, czy nasz kraj różni się pozy-
tywnie od opisanej wyżej Afryki, jeśli chodzi  
o wycinkę drzew. Ceny drewna poszły bar-
dzo mocno w górę, więc dla rządu jest idealna 
sytuacja, żeby ratować budżet, który popada  
w ruinę. Eksportujemy nasze najlepsze drewno 
do Chin, czy na Ukrainę – np. dębowe, a tam 
jest przerabiane i eksportowane np. w postaci 
mebli. Zapobiegliwe państwa starają się sprze-
dawać towar przetworzony. Dodam jeszcze, że 
Ukraina ma zakaz eksportu drewna. Chodzę po 
różnych lasach już ponad 40 lat. Przeraża mnie 
skala dewastacji lasów dokonywana przez 

tych wszystkich, którzy decydują w tym zakre-
sie. Z leśników zrobiono świetnie opłacanych 
drwali, czego skutkiem jest wycinanie ok. 40 
mln drzew rocznie. Powierzchnia zalesiona Pol-
ski co prawda się zwiększa powoli, ale po dru-
giej stronie jest spadek jakości lasów i wieku 
drzew. Wielu przyjaciół i znajomych donosi, że 
nigdy wcześniej nie widzieli tak dużo wycinek 
jak tego lata. Lasy Państwowe wyprodukowa-
ły film, promujący ich dobrą gospodarkę, któ-
rego twarzą są pozytywnie odbierani celebryci. 
Kłopot z tym, że lecący przez las ptak, to środ-
kowoamerykański skrzydłoszpon. Sytuacja tak 
zawstydzająca, że aż znany dziennikarz, Adam 
Wajrak wręcz napisał, że spodziewa się w na-
stępnym odcinku stada pingwinów krążących 
nad leśną polaną. 

Las nas chroni. Las zatrzymuje wodę w cza-
sie opadów i długo po nich, poprawia retencję. 
Woda po bezleśnych zboczach spływa szybko 
i gwałtownie, więc po ulewie szybko zani-
ka. Las przyjmuje promieniowanie słoneczne 
i zmniejsza nagrzewanie ziemi, co ogranicza 
gwałtowność zjawisk. Las ogranicza tempo 
przemieszczania się mas powietrza, czyniąc 
wichury łagodniejszymi. Las jest domem dla 
wielu zwierząt. Zyski z pozyskiwania drewna 
są chwilowe, a straty wieloletnie i długotrwa-
łe. Im więcej ludzi zrozumie  
i im większa będzie presja, tym 
większa szansa, że coś więcej 
niż pustynia zostanie dla przy-
szłych pokoleń. 

Jan Król
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu

Krwawnik
(Achillea millefolium)

Roślina popularna w całym kraju, wystę-
puje na łąkach, miedezach pól, nieużytkach. 
Krwawnik w stanie naturalnym występuje  
w całej Europie, w Azji, Ameryce i Austra-
lii. Surowcem zielarkim jest ziele krwawnika 
(Millefolii herba), kwiat krwawnika (Mille-
folii flos) i liść krwawnika (Millefolii folium), 
pozyskiwane głównie ze stanu naturalnego, 
chociaż krwawnik jest też uprawiany.

Krwawnik jest byliną wyrastającą do 50 cm 
wysokości. Łodyga sztywna, ulistniona, zakoń-
czona baldachokształtnym kwiatostanem złożo-
nym z drobnych koszyczków o białych lub różo-
wych kwiatach. Liście są długie, ciemnozielone, 
mocno wcinane. Krwawnik kwitnie od czerwca 
do września. Cała roślina ma silny, balsamiczny 
zapach. Surowcem leczniczym jest ziele (Herba 
Millefolii) i kwiat Flos Millefolii). Kwiaty i ziele 
zbiera się tylko z miejsc nasłonecznionych i za-
wsze z roślin świeżo rozkwitłych.

Jako ziele zbiera się górne części pędów dłu-
gości 15-25 cm. Kwiatostany z przeznaczeniem 
na kwiat otarty ścina się pod rozwidleniem, 
ale powyżej najwyższego liścia łodygowego. 
Kwiaty po wysuszeniu osmukuje się z szy-
pułek kwiatostanowych lub ociera na sitach. 
Ziele i kwiatostany krwawnika suszy się w su-
szarni naturalnej, zacienionej. Kwiat krwawni-
ka po wysuszeniu i otarciu powinien składać 
się z koszyczków kwiatowych barwy białej, 
nie może zawierać domieszki szypułek.

Podstawowe substancje czynne
Ziele krwawnika zawiera 1,5% olejku ete-

rycznego, seskwiterpeny, flawonoidy, gliko-
zyd cyjanogenny, achilleinę, betainę, garbniki, 
cholinę, betainę, związki mineralne m. in. Za-
wierają sole manganu oraz witaminę C. Kwiat 
krwawnika zawiera więcej olejku, a liście – 
garbników i flawonoidów.

Działanie i zastosowanie
Krwawnik posiada urozmaicony skład che-

miczny i dzięki temu wykazuje wielokierun-
kowe działanie. Poza właściwościami przeciw-
krwotocznymi działa żółciopędnie i ściągająco, 
także przeciwzapalnie, odkażająco i rozkur-
czająco. Dzięki właściwościom rozszerzającym 
naczynia krwionośne obniża ciśnienie krwi  
i ułatwia trawienie. Jest skutecznym środkiem 
dezynfekującym, gojącym i przeciwzapalnym. 
Napary z ziela podaje się przy wielu schorze-
niach żołądka i stanach zapalnych przewodu 
pokarmowego. Roślina wspomaga rozkurcze 
mięśni przewodu pokarmowego, dróg żół-
ciowych i dwunastnicy. Poprawia trawienie, 
łagodzi bóle i oczyszcza organizm z toksyn. 
Wodne i alkoholowe wywary wspomagają 
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leczenie wątroby, zaburzeń przemiany mate-
rii, biegunek i nieprawidłowości związanych 
z wydzielaniem żółci. Naparami z krwawnika 
przemywa się chorą skórę, płucze jamę ustną  
i gardło. Inhalacje ze świeżych kwiatów przy-
noszą ulgę w katarze siennym.

Inne zastosowania
Kremy i płyny, w których skład wchodzi 

krwawnik, doskonale pielęgnują cerę tłustą, 
mieszaną i z rozszerzonymi porami. Przemy-
wanie skóry naparami z ziela pomaga utrzy-
mać ją w dobrej kondycji. Tonik z krwawnika 
działa przeciwzapalnie, dezynfekująco i wspo-
maga gojenie się rany.

Napar z ziela krwawnika
Łyżkę ziela zalać 1,5 szklanki wrzącej wody, 

przykryć i parzyć przez 15 minut. Następnie 
odstawić na kolejne 15 minut i przecedzić. Pić 
½ szklanki 2-3 razy dziennie w przewlekłych 
zaburzeniach trawienia z krwawieniami.

Nalewka z krwawnika
100 gramów wysuszonego i rozdrobnionego 

ziela krwawnika zalać w małym słoju lub więk-
szej butelce 0,5 litra czystej wódki 40%. Wymie-
szać zawartość i odstawić na 2-3 tygodnie, co 
pewien czas wstrząsając. Po tym czasie ziołową 
masę wycisnąć do maceratu i całość przefiltro-
wać przez gazę lub bibułę filtracyjną. Przelać do 
ciemnej butelki. Nalewkę oznakować, podając 
jej nazwę, datę sporządzenia i zastosowanie.

Sposób użycia, działanie i zastosowanie 
nalewki krwawnikowej.

Stosować trzy razy dziennie po pół łyżeczki 
nalewki w niewielkiej ilości wody w dolegli-
wościach menstruacyjnych, zaczynając 10 dni 
przed terminem miesiączki, kończąc dwa ty-
godnie po jej zakończeniu. Uwaga! Nie nale-
ży stosować w czasie ciąży. Substancje czynne 
zmniejszają stan zapalny, łagodzą skurcze i ha-
mują obfite krwawienie. Nalewka wykazuje 
też działanie ściągające, antybakteryjne, roz-
kurczające. Ponadto może być pomocna w gry-
pie i przeziębieniu, endometriozie i kłopotach 
z krążeniem (m. in. w chorobie wieńcowej).

Maseczka oczyszczająca
Dwie łyżeczki suszonych kwiatów krwaw-

nika zalać niewielką ilością wrzątku, tak aby 
powstała gęsta papka. Przenieść ją na gazę jesz-
cze ciepłą (ale nie gorącą) maseczkę nałożyć na 

umytą twarz. Po 15-20 minutach spłukać letnią 
wodą. Zabieg daje najlepsze rezultaty, gdy po-
wtarza się go raz lub dwa razy w tygodniu.

Kompres z krwawnika
Łyżeczkę  liści krwawnika zalać 250 ml wody 

i gotować minutę. Owinąć zioła w gazę. Kom-
pres przyłożyć na zadrapaną skórę lub ranę. 
Zabieg można powtarzać 2-3 razy dziennie.

Nalewka krwawnikowa II
5 gramów suszonego ziela krwawnika, 1 litr 

czystej wódki 50%, 20 gram cukru. Ziele wło-
żyć do szklanego naczynia, zalać wódką i dosy-
pać cukier. Naczynie szczelnie zamknąć, ustawić  
w ciepłym i widnym miejscu i co jakiś czas 
wstrząsać, aby cukier się rozpuścił. Po 4-5 ty-
godniach płyn przecedzić przez bibułę filtracyj-
ną, rozlać do butelek, zakorkować, zalakować  
i przechowywać w ciemnym i chłodnym miej-
scu. Nalewka powinna dojrzewać przez pół roku.

Zastosowanie lecznicze
Krwawnik zwiększa wydzielanie żółci i so-

ków trawiennych, jednocześnie pobudzając or-
ganizm do obfitszego wydzielania moczu. Dzia-
ła przeciwkrwotocznie, słabo przeciwbólowo  
i rozkurczowo w obrębie przewodu pokarmowe-
go. Ma działanie bakteriostatyczne i przeciwza-
palne. Korzystnie wpływa na proces trawienia.

Działania niepożądane
Nie należy przyjmować zbyt dużych dawek 

preparatów z krwawnika, ponieważ roślina 
ma działanie toksyczne. Nie wolno stosować 
krwawnika w czasie ciąży. Dłuższa kuracja zie-
lem może wywołać nadwrażliwość na światło 
słoneczne. Podczas zbioru krwaw-
nika trzeba zachować ostrożność, 
bo niewykluczone jest powsta-
wanie odczynów alergicznych.

Opracował Zygmunt Lira
Biografia
Apteczka ziołowa, L. Krześniak,
Zioła, K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki
Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające, G. Wasilew-
ska,
Zioła w nalewkach leczniczych, M. E. Sanderski,
Zbieramy zioła, J. Kwaśniewska, K. Mikołajczyk,
Zioła w domu, P. Ody
Nalewki, które leczą, A. Bielowski,
Pokochaj zdrowie, S. Korżewska
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Nie zapomnieć mowy ojców
Jak downi żniwowali
i dożynki łodprawiali

Witóm piyknie!
Ludeczkowie złoci, witóm wszystkich, starych, 

młodych i  dziecka. Wszystkich tych, kierzy chcóm 
się dowiedzieć, jak to downi za naszych starzyków 
żniwa i dożynki po naszych dziedzinach wyglóndały.

A zapamiyntoł żech to jako mały kluk, dyć 
wspóminali ło tym starzy ludzie. Kie prziszeł siy-
rpiyń, tóż kożdy: młody, stary, dziecka, lecieli do 
gazdów, coby pumóc przi żniwach. W chałpach 
zostowali jyny starzy i niemocni i ci, co to na 
małe dziecka pozór dać musieli. Chłopi wychodzi-
li z kosami i zaczynali siyc. A za kożdym koścym 
szła baba z kosokym i łodbiyrała. Ukłodała kup-
ki do wiónzanio, a drugi baby abo dziecka robiły 
skryntki, porwósła i wiązały snopki. Po zesieczy-
niu całego pola ludzie zaczyli stawiać snopki, sześć 
abo siedym do kupy. Roztomajcie to po naszych 
dziedzinach nazywali: mendle, panienki. Na to do-
wało się jedyn rozdwojóny snopek kłóskami ku 
dołu. Był to taki daszek, coby w razie deszczu zbo-
że nie zmokło. Jak jyny wiaterek ciepły duchoł,  
a słóneczko przigrzywało tóż hneda łobili wyschło. 
Brało się wóz drabiniasty i jechało zwozić zboże 
do stodoły. Na wóz trzeja było umieć ułożyć ty 
snopki równiutko, do tego było trzeja dwoje abo 
troje ludzi. Nie kożdy to umioł, bo snopki musiały 
być ułożone tak, żeby nie zjechały z fury. Jak już 
się jechało z łostatnióm furom, to dziecka, dzioł-
chy, pachołcy posiadali na wóz a śpiywali wesołe 
pieśniczki aż do chałpy gazdów. Ci zaś wyszli im 
naprzeciw i piyknie witali łogrómnie radzi, że za 
pogody łobili poskludzane. Zrobili porzóndnóm 
swaczyne a wszystkim żniwiorzóm za tóm proc-
nóm robote podziynkowali.

Za kierysikiej czas bogatsi siedlocy robili dożyn-
ki, na kiere pytali sómsiadów, przocieli, no i całóm 
chase, czyli słóżbe. Nie zapómnieli też ło starych 
kumornikach, kierzy przez kupe roków u nich ro-
bili. Dziewki uplótły szumny wiyniec z kłósków 
przynicy i łowsa, kiery przystrojiły kwieciem   
i barwnymi bandliczkami.  Wszystki maszyny były 
na ty dożynki piyknie wypucowane. Ta łostatnio 
fura, kiero stoła w stodole na gumnie, też została 
szumnie ustrojono. Gazda z gaździnóm i cało ich 

rodzina byli na te uroczystość połoblykani w strój 
cieszyński i czakali przed chałpóm, coby przywitać 
tych, kierzy przy żniwach pumogali. Wszyscy za-
proszyni goście i robotnicy też byli łodświyntnie 
łobleczyni, tak jak się należało w tak uroczysty 
dziyń. Zaś jedyn pachołek wygłosił mowe do gaz-
dów, dziynkując Pónbóczkowi za pogode, że mogli 
suche łobili zwiyźć do stodoły: „Dojś się chleba 
łurodziło na tej naszej ziymi, jyny go też gazdo 
dzielcie sprawiedliwie, niech do kożdej chałpy  
i małej izdebki sprawiedliwie bydóm dzielone ski-
beczki”. Gazda godnie dziynkowoł za tóm cieżkóm 
robote w hycu i pytoł wszystkich, coby posiadali 
za stołami. Zaczynała się dożynkowo gościna łod 
pieśniczki kościelnej „Pod Twą obrone Ojcze na 
niebie”. Potym zaczynali wszyscy łobiodać. Dzioł-
chy roznoszały polywke z nuglami, ziymnioki we 
wielkich miskach dobrze łomaszczone, pieczone ło-
wiyzi mięso, wieprzowe kotlety, karczek wieprzo-
wy dobrze przypieczóny i przyprawióny, faszyrki, 
sałot z biołej i modrej kapusty i łogórki. Po ło-
biedzie na stół dowali kołocze z syrym, z makym, 
jabkami. Po połedniu zaś dziywki roznoszały ne-
cówke, leberke, preswórszt i wyndzónóm szynkę. 
Gazdowie czynstowali gorzołkóm, dyć trzeja było 
cosik wypić na trowiyni po takim dobrym jodle. 
Jak se ludzie dobrze pojedli, tóż brali się do tańco-
wanio. Muzykanci grali a goście zaczynali tańco-
wać i śpiywać na gumnie w stodole, bo tam była 
nejlepszo tańc-zila. A śpiyw się niós daleko, bo to 
przeca dzisio wielki dożynki. Ło dwanostej w nocy 
zawóniało gulaszym. Po wieczerzy młodzi bawili 
się do rana. Dzisio niejedni starzy ludzie siedzóm 
przed chałpóm i łopowiadajóm   swojim wnukom, 
jak to downi żniwa i dożynki wyglóndały. Czujóm 
jeszcze tyn pot wyloty przi ciynżkij robocie. Wi-
dzóm charpate, popynkane rynce żniwiorzy, star-
ke kiero wycióngo chlyb z piekarszczoka, podnosi 
łoczy ku górze i cicho szepcze „dziynki Ci Pónbócz-
ku, że wysłuchołeś mojigo rzykanio „Chleba na-
szego powszednigo dej nóm dzisio”.

„Dzisio cepym się nie młóci i nie 
łorze się kóniami, to nie znaczy, ŻE 
CHLYB MOŻE LEŻEĆ W KUBŁACH 
ZE ŚMIECIAMI”.

Józef Niesyt
Josiyniczanin
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Dobra Książka
„Bomby Miłości Bliźniego” 

na wszystkich 
i dla każdego

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: „bom-
by miłości bliźniego” zwane również bemba-
mi, zostały zrzucone (zdetonowane?!) w wie-
lu miejscach w Polsce, nie czyniąc oczywiście 
najmniejszych szkód. W związku z tym, kie-
dy na przykład przemarsz „Parady Równości” 
spotyka się z manifestacją narodowców, wszy-
scy padają sobie w objęcia, tańczą, przepra-
szają się, mówią, że od tej pory tylko razem, 
bez wyzwisk, bijatyk, szarpanin i chamstwa. 
Albo w pewnym budynku przy ulicy Wiejskiej  
w Warszawie wybrańcy narodu nie kłócą się, 
podają sobie ręce, myślą tylko o tym, aby 
ludziom żyło się lepiej, a Polska rosła w siłę  

i dostatek. Czyż to nie jest piękne!!! Oczywi-
ście, że jest, ale niestety nierealne, aby nie po-
wiedzieć utopijne. 

Taką właśnie nierzeczywistość pokazał Sta-
nisław Lem w swojej mini powieści zatytu-
łowanej „Kongres futurologiczny”. Książka ta 
ukazała się pięćdziesiąt lat temu, ale jej tema-
tyka jest ciągle aktualna, by nie rzec uniwer-
salna. Bohater stworzony przez Lema - Ijon 
Tichy - udaje się na kongres futurologów do 
Costaricany, stolicy nieistniejącego państwa  
w Ameryce Środkowej. Plan obrad jest następu-
jący: „Punkt pierwszy dotyczy katastrofy urba-
nistycznej świata, drugi – ekologicznej, trzeci – 
atmosferycznej, czwarty – energetycznej, piąty 
– żywnościowej, po czym ma nastąpić przerwa. 
Katastrofa technologiczna, militarystyczna  
i polityczna przeniesiona jest na dzień następ-
ny razem z wolnymi wnioskami.” Być może 
brzmi to trochę wesoło, wręcz kabaretowo, ale 
gdyby dzisiaj zajrzeć w plany obrad np. najbo-
gatszych państw podczas spotkań o zmianach 
klimatycznych na ziemi, to kto wie, czy prze-
bieg nie byłby zbliżony. 

Takich humorystycznych momentów w po-
wieści jest więcej. Pozwolę sobie zacytować 
jeszcze jeden fragment: „Na moich oczach po-
licjanci, zdarłszy maski z twarzy, zalewając się 
gorącymi łzami skruchy, na kolanach błagali 
demonstrantów o wybaczenie, wtykali im siłą 
swe solidne pałki, dopraszając się możliwie 
tęgiego bicia; a po dalszym bembardowaniu, 
kiedy stężenie aerozolu wzrosło jeszcze bar-
dziej, rzucali się jeden przez drugiego, aby pie-
ścić i miłować każdego, kto się tylko nawinął.” 

Jednak Ion Tichy podejrzewa, że rozpyla-
nie w powietrzu gazów miłości, zajadanie się 
farmaceutykami na wszelakie możliwe dole-
gliwości życia prywatnego i społecznego jest 
tylko fasadą, zasłanianiem czegoś istotnego. 
Podczas wędrówki po Costaricanie Tichy spo-
tyka „rzeczowidza”, czyli człowieka z rządu, 
który tak tłumaczy świat: „Jesteśmy zniewole-
ni stanem rzeczy. Zagnał nas w kąt. Gramy ta-
kimi kartami, jakie nam społeczny los wcisnął 
w ręce. Przynosimy spokój, pogodę i ulgę jedy-
nym zachowanym sposobem. Utrzymujemy 
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na skraju równowagi to, co bez nas runęłoby 
w agonię powszechną. Jesteśmy Atlasem tego 
świata. Chodzi o to, że jeżeli już musi ginąć, 
niechaj nie cierpi. Jeżeli nie można odmienić 
prawdy, trzeba ją zasłonić, to o s t a t n i jesz-
cze humanitarny, jeszcze ludzki obowiązek.” To 
tłumaczenie jeszcze bardziej przeraża główne-
go bohatera. Utopia zmienia się antyutopię. 
Przyjemny pobyt na kongresie zmienia się 
diametralnie z powodu tej przerażającej wizji 
świata, który zmierza do zagłady. Co z tą wie-
dzą zrobi Tichy? Czy odnajdzie iskierkę nadziei 
w dalszej wędrówce?

Tę minipowieść Lema czyta się dobrze, może 
nie jednym tchem jak kryminał, ale na pew-
no nie można oderwać się od wizji świata,  
w którym być może przyjdzie nam żyć. A to 
czy będziemy chcieli żyć w świecie Lema, Or-
wella lub Matrixa, zależy od 
nas. Oby każde z nich pozo-
stało fikcją.

Poleca
Piotr Bożek 

Diakonia
„Kromka chleba dla bliźniego”

Pierwsza niedziela października to w Kościele Ewangelic-
kim Dziękczynne Święto Żniw, w którym dziękujemy Bogu 
za chleb. Z tego powodu październik jest miesiącem, w któ-
rym na terenie naszej parafii prowadzona jest akcja „Kromka 
chleba dla bliźniego”. Jej celem jest niesienie pomocy bliźnim, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przy-
słowiowej „kromki chleba”. Chodzi o codzienne odkładanie 
przez pewien czas równowartości „kromki chleba” i złożenie  
w darze uzbieranej kwoty. W minionych latach z funduszy ze-
branych podczas akcji sfinansowane zostały m. in. obiady dla 
dzieci w szkole, podręczniki, leki, pomoc rzeczowa dla rodzin.

Niech to będzie nasza „ofiara wdzięczności” za rozliczne dary 
Boże, jakie otrzymaliśmy. Podzielmy się tym z bliźnim, pamięta-
jąc o tym, że:

ochotnego dawcę Bóg miłuje.

Kolejny raz włączamy się w akcję chary-
tatywną „Prezent pod choinkę”. Poprzez ak-
cję chcemy nieść pomoc tym, którzy bardzo 
jej potrzebują, uczyć empatii i wraliwości, 
pokazać, że mając niewiele, też można da-
wać oraz dać sposobność do charytatywnej 
aktywności. 

Akcja polega na przygotowaniu paczki 
pod choinkę dla dziecka. Tym razem paczki 
powędrują do sierot i dzieci z najbiedniej-
szych rodzin mieszkających na Ukrainie. 

Paczka zawierać może artykuły szkolne, 
słodycze, zabawki, odzież – powinny to być 
tylko nowe rzeczy. Szczegółowe informacje 
w ulotkach lub na stronie:

www.prezent.cme.org.pl
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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:

27.06.2021 Hanna Wencelis     Jaworze

27.06.2021 Kamila Baczyńska-Waga    Jaworze

27.06.2021 Alicja Baczyńska-Waga    Jaworze

27.06.2021 Emilia Górny     Jaworze

27.06.2021 Bruno Dariusz Biernat    Jasienica

18.07.2021 Alicja Szimke     Jaworze

01.08.2021 Filip Henryk Kościelny    Czechowice-Dz

07.08.2021 Klara Dobija      Jasienica

08.08.2021 Michał Łukasz Siemek    Jaworze

22.08.2021 Wiktoria Julia Ryrych    Świętoszówka

29.08.2021 Gabriel Michał Kliber    Jaworze

27.06.2021 śp. Herbert Kominek  l. 80  Jasienica

14.07.2021 śp. Halina Ryrych   l. 91  Jasienica

17.07.2021 śp. Brunon Kłoda   l. 84  Jaworze

18.07.2021 śp. Helena König   l. 81  Jaworze

07.08.2021 śp. Jerzy Szarek   l. 82  Jaworze

18.09.2021 śp. Emilia Koenig   l. 88  Jasienica

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

09.07.2021 Artur Tomasz CABAJ - Dorota MOJEŚCIK

10.07.2021 Paweł SZYMULA - Iwona STROKA

14.08.2021 Dean Colin HOSEY - Ilona PYSZ

20.08.2021 Mateusz PODSTAWNY - Klaudia Urszula DANEL

02.09.2021 Damian Janusz SKWAREK - Paulina Monika BUJAK



63

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 103www.parafiajaworze.pl

PLAN NABOŻEŃSTW

Październik 2021
Jaworze ŚwiętoszówkaJasienica

Plan nabożeństw może ulec zmianie. 
Wszelkie zmiany będą ogłaszane 

w miesięcznym planie nabożeństw 
umieszczonym w gablotach 
parafialnych oraz na stronie 

internetowej parafii

03.10   Dziękczynne Święto Żniw         10.00

10.10   19 Niedziela po Trójcy Świętej        10.00                   8.00

             18.00

17.10    20 Niedziela po Trójcy Świętej         10.00                      8.00                 10.00

24.10   21 Niedziela po Trójcy Świętej        10.00           8.00        10.00

                18.00

31.10   Święto Reformacji          10.00           8.00        10.00

01.11     Pamiątka Umarłych         15.00         15.00 

07.11    3 N przed końcem roku kościelnego        10.00           8.00        10.00

             18.00

14.11         Przedostatnia niedziela         10.00           8.00        10.00

         roku kościelnego       

21.11       Niedziela Wieczności         10.00           8.00        10.00

                18.00

28.11     1 Niedziela Adwentu  9.00       10.00          8.00           10.00

01.12       nabożeństwa adwentowe         17.30         16.00

05.12    2 Niedziela Adwentu  9.00       10.00          8.00           10.00

08.12    nabożeństwa adwentowe          17.30         16.00

12.12       3 Niedziela Adwentu  9.00       10.00          8.00           10.00

15.12       nabożeństwa adwentowe         17.30         16.00

19.12      4 Niedziela Adwentu    9.00       10.00          8.00           10.00

22.12       nabożeństwa adwentowe         17.30         16.00

24.12       Wigilia Bożego Narodzenia                   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

31.12         Zakończenie roku         17.30         16.00               17.30

Listopad 2021

Grudzień 2021

Kwesta 
cmentarna

                  1 listopada
             na cmentarzach 

w Jaworzu i Jasienicy
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Niedziela  
14 listopada 2021

kościół w Jaworzu   
godz. 17.00

Koncert wspófinansowany przez Urząd Gminy w Jaworzu

Koncert  uwielbiający 
zespołu

 
PASTORES


