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Kolejny rok w życiu Kościoła szybko zmierza ku zakończeniu. Kolejny rok inny,
bo zdeformowany sytuacją
kovidową. Podobnie będzie
dla wielu wyglądał czas świąteczny. Wkroczymy w nowy
rok i mimo wszystko będziemy próbowali
plany i obietnice związane z nim przemienić
w rzeczywistość. To wszystko z nadzieją, że przyniesie on zadowolenie i satysfakcję zarówno
w życiu osobistym, rodzinnym jak i na gruncie
wykonywanej pracy czy nauki. Tego sobie nawzajem życzymy i niech się to spełni z Bożym
Błogosławieństwem.
Oddając w wasze ręce 104 numer naszego informatora parafialnego, czynimy to z ufnością,
że artykuły w nim zamieszczone posłużą zarówno jako posilenie duchowe w wierze, jak też
i przedstawienie wydarzeń, jakie miały miejsce
w ostatnim czasie w życiu naszej Parafii, chociaż
z powodu sytuacji pandemicznej aktywność życia parafialnego uległa różnym ograniczeniom.
Każdy czytelnik znajdzie tu wiele tematów,
które go zaciekawią, a my ufamy, że i ten numer spotka się z życzliwym przyjęciem.

Bóg przychodzi z nieba
w Boskim Słowie,
teraz ziemia staje się
niebiańskim miejscem.
Błogosławionych świąt
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna,
że jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,
ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy
się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim,
jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się,
tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się
objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy,
kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział
go ani go nie poznał. 				
1 List Jana 3,1-6

Boża miłość
W cichą, świętą noc anioł Pański zwiastował
pasterzom z pól betlejemskich niezwykłą wieść:
„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem wszystkiego
ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”
(Łk 2,10-11)
Ta niezwykła wieść przenosi nas do Betlejem,
wypełnia radością nasze serca. Bóg w Chrystusie przyszedł do ludzi, wkroczył w nasze ziemskie
życie, stał się jednym z nas. Pan Bóg dał nam
wspaniały dar – Swego Syna. On przynosi na ten
świat Boży pokój i zbawienie, których ciągle na
świecie brakuje. Tak było w momencie przyjścia
Bożego Syna na świat, tak jest i dzisiaj. Poprzez
przyjście na świat betlejemskiego Dzieciątka Bóg
chce nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha, jak
bardzo zależy Mu na każdym z nas. W Jezusie darowuje nam Swoją miłość. Syn Boży uniżył się,
stał się posłuszny aż do śmierci, stał się ubogi,
aby utożsamiać się z nami we wszystkim, co przeżywamy, by nas zrozumieć w naszych radościach,
ale też w smutku, chorobie, cierpieniu, żałobie
i śmierci. Jezus stał się ubogim, aby ubogacać nas
Bożą miłością. Wcielenie Bożego Syna jest odpowiedzią na ludzkie wołanie o ratunek i pomoc.
Słowo, które zacytowałem na wstępie z I listu
świętego Jana jest wyznaczone przez Kościół na
I Święto Narodzenia Pańskiego. Uważny czytelnik tego słowa myślę, że zwróci uwagę na fakt,
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że ten tekst na pierwszy rzut oka jakby nie pasuje
do bożonarodzeniowego zwiastowania. Nie ma
w nim pasterzy, owiec, aniołów. Nic nie słyszymy o Józefie i Marii, ani o betlejemskiej stajence. Jeśli jednak uważnie wsłuchamy się w słowa
Apostoła, to możemy w nich odkryć poselstwo
Bożego Narodzenia, możemy odkryć to, co
w tym cudzie betlejemskiej nocy najważniejsze,
a mianowicie miłość, jaką okazał nam wszystkim Ojciec Niebieski. To jest niezwykły dar, jaki
otrzymaliśmy od Boga. Jest on niezwykły w tym,
że przez to Dzieciątko i my wszyscy staliśmy się
dziećmi Boga, do którego możemy wołać „Ojcze
nasz, który jesteś w niebie”.
W Boże Narodzenie obdarowujemy się prezentami. One mają być i myślę że są, znakami
naszej miłości do tych, którym te prezenty ofiarujemy. Bóg czyni w tę świętą noc coś więcej. On
obdarowuje nas samą miłością, którą daje nam
w maleńkim betlejemskim Dzieciątku. My zaś
wypełnieni tą miłością, jako Boże dzieci, mamy
ją przekazywać dalej tym, którzy są samotni, prześladowani, którzy nie mają dachu nad głową, którzy szukają dla siebie swojego miejsca na ziemi.
Jakże wielkie cierpienia fizyczne i psychiczne przeżywał Jezus w imię Bożej miłości do człowieka.
My także jesteśmy w stanie zdobyć się na wiele
w imię miłości do własnego dziecka, rodziców
czy bardzo bliskiej osoby! Na tym właśnie polega
miłość. Jest ona przede wszystkim umiejętnością
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rezygnacji z własnego szczęścia i wygody w imię
szczęścia drugiego człowieka. Jest to umiejętność
bycia z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. Choćby kosztowało to wiele... Jest tylko
jeden warunek, aby to się stało: Chrystus musi
się narodzić w naszych sercach. Boże Narodzenie
jest zachętą do tego, aby Syn Boży stał się Człowiekiem w nas samych, aby człowiek stawał się
coraz bardziej podobny do Boga w swoim człowieczeństwie. Wówczas człowiek staje się zdolny
do poświęcenia i ofiarnej miłości. Taka zaś miłość
staje się dla niego źródłem najwyższego szczęścia
i radości. Właśnie dlatego Boże Narodzenie to
Święto Radości i Miłości. W każdym, kto pozwoli
Jezusowi narodzić się w swoim sercu, budzi się
pokój, przebaczenie, cisza, pokora i radość. Otrzymuje też nowy zapał do pracy nad swoją postawą i siły do dawania miłości.
To jest sedno świątecznego przeżywania, to,
co powinno w nas być w czasie tych świąt, jak
i każdego dnia naszego życia.
Marcin Luter powiedział, że „Celem i treścią
zwiastowania anielskiego jest to: wszystko czym
Chrystus jest i co ma jest nasze. Oto Chrystus
przyjmuje od nas nasze narodzenie i zatapia je
w swoim narodzeniu, darowując nam Jego narodzenie, abyśmy stali się w Nim czyści i nowi, jakoby ono było naszym… tak więc wiara sprawi,
że Chrystus jest nasz, a Jego miłość sprawi, że my
jesteśmy Jego”.
Narodzenie Jezusa Chrystusa wprowadziło
ten świat, wszystkie ludzkie pokolenia, a więc
i nas samych, w nową rzeczywistość, w nową jakość stosunku między Bogiem a nami. Jesteśmy
dziećmi Bożymi. To jest wielki i wspaniały dar,
ale też i odpowiedzialność. To jest wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Apostoł Jan nazywa dziećmi Bożymi tych, którzy żyją z Chrystusem świadomie, na dobre i na złe, bo On jest ich
Panem. Żyją tak, jak na dziecię Boże przystało.
W Nim pokładają swą nadzieję i ufność.
Bóg posyła na ten świat Swego Syna, który
staje się jednym z nas. Ten, kto słucha Chrystusa,
ten słyszy i Boży głos, a kto wierzy słowom Syna,
ten wierzy Ojcu. Przez słowa Apostoła Jana, które
rozważamy, jest nam pokazane, jak wielką trage-
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dią czy stratą może być życie bez Chrystusa. Kto
w małym Dzieciątku betlejemskim nie dostrzega
wielkiego Boga, swego Pana, dla tego święta te
są bez wartości.
Narodzenie Jezusa Chrystusa, to, że Bóg stał
się człowiekiem i zamieszkał między nami, nie
może zostać niczym przesłonięte, ani tradycją,
ani zwyczajami świątecznymi. Chrystus narodzony dla nas jest najważniejszy. Trzeba też pamiętać, że Jego przyjście na świat było tylko początkiem Jego ziemskiej drogi, w której centrum stoi
krzyż, męczeńska śmierć Chrystusa, która stała
się naszym zbawieniem. Tak, krzyż Jezusa, Jego
zmartwychwstanie jest odpowiedzią na pytanie:
dlaczego Boży Syn przyszedł na ten świat? Dlaczego On – Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego
będąc bogatym stał się ubogim, będąc potężnym,
stał się bezsilnym? Dlaczego Słowo, które ciałem
się stało, zamieszkało wśród nas?
Boże Narodzenie jest świętem radości. Źródłem naszej radości jest ta sama wieść, z którą
Bóg posłał anioła do pasterzy betlejemskich dwa
tysiące lat temu: „dziś narodził się wam Zbawiciel”. Apostoł Jan poprzez słowo, które Duch Święty kładzie na serca nasze, dodaje do tego prawdę,
że przez narodzenie Chrystusa „zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”. Niech
ta radosna wieść wypełnia nas, nasze domy i rodziny w te świąteczne dni, jak i w każdy następny dzień naszego życia. Także po świętach, kiedy
wrócimy do codziennej szarości i zwykłości dni.
Narodzone w Betlejem Dziecię jest wśród nas
i z nami. Ono zostaje ze Swoim pokojem, radością
i szczęściem. W Nim Bóg jest naszym miłującym
Ojcem nie tylko przez te dwa świąteczne dni, ale
każdego nowego dnia, zawsze. Patrzmy na przychodzącego do nas Jezusa Chrystusa, otwórzmy
dla Niego swoje serce i życie, nasze domy, rodziny, nasze świętowanie. Nie pozwólmy odebrać sobie darowanej nam radości
z tego, „jaką miłość okazał nam
Ojciec, że zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”.
Tego z całego serca życzę wam
wszystkim. Amen.
Ks. Władysław Wantulok
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W trosce o Dom Boży

			
Dobiega końca kolejny
		
rok, po drogach którego
		
z Łaski Bożej dane nam było
		
kroczyć każdemu z nas. Jest to
		
zawsze chwila ,która skłania do
		
refleksji, nie tylko w spojrzeniu
		
na własne drogi, ale także na ży		
cie i funkcjonowanie naszej parafii. Nastroju do refleksji przydawać będą także przeżycia Świąt Godowych.
Panująca i dotykająca cały świat od dwóch
lat pandemia sprawiła, że przyszło nam żyć
w jakże trudnych i szczególnych uwarunkowaniach codzienności życia, gdzie otaczający nas
świat jest nieustannie zastraszany mutującym
stale na nowo wirusem „covid”.
A czy jednak wierzący człowiek nie powinien bardziej zawierzyć Bogu?.. Czyż w Słowie
nie napisano: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi.” ( Dz.Ap. 5,29) Myślę, że siana wokół
przez wszystkie media propaganda strachu,
gasi w wielu ludziach ich duchowość i często
już nie wiedzą, komu tak naprawdę powinno
się zaufać.
Miniony rok w życiu naszej parafii pokazał,
że wielu z nas nie utraciło tej żywej więzi ze
swoją parafią i kościołem. I dziś w imieniu całej Rady Parafialnej za tę bliskość, która także przekłada się na ofiarność, chcę wszystkim
naszym wiernym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim grupom parafialnym
za ich pracę, służbę i zaangażowanie w życie

naszej parafii. Za oddane Wasze serca, które jakże wiele wnoszą w życie naszej parafii.
I myślę, że to dobro będzie z pewnością zawsze
do Was powracać, bo jak pięknie w jednej
z myśli czytamy:„Im więcej daje się Bogu, tym
więcej się od Niego otrzymuje.” (Karl de Foucauld) Przejdę teraz do spraw gospodarczych.
1. Stara szkoła w Jaworzu. Dobiegły końca roboty wykończeniowe wewnątrz nowo
wybudowanych ubikacji. Są już czynne do
dyspozycji wszystkich parafian i grup parafialnych. Także zmienione zostało w budynku
ogrzewanie, z węglowego na gazowe, co wiązało się z wieloma przeróbkami w istniejącej
już instalacji grzewczej.
2. Kościół w Jasienicy – wymieniono stary piec gazowy do ogrzewania. Od dłuższego
już czasu zgłaszano członkom rady parafialnej
w Jasienicy problemy z odpaleniem starego
pieca. Rada Parafialna jednogłośnie zadecydowała o zakupie nowego pieca.
3. Program termomodernizacji. Obecnie
parafia wystosowała pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą
o przedłużenie terminu zakończenia realizacji
tego projektu. Opóźnienia w realizacji projektu
są wynikiem ciągnących się miesiącami wielu
ustaleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania.
Na ostatnim listopadowym posiedzeniu
Rady Parafialnej rozważano problem bardzo wielu nieopłaconych grobów na naszych
cmentarzach. Przymierzamy się od przyszłego
roku do wielkiej akcji likwidacji wielu z tych
grobów. Już dziś o tym sygnalizujemy, choć
szczegółowe zasady zostaną dopiero opraco-
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wane. Jednak już teraz zostaną w gablotach
parafialnych wywieszone listy nieopłaconych
grobów. Każdy będzie mógł zobaczyć, czy przypadkiem nie zapomniał o kimś ze swoich bliskich. Zwracamy się z prośbą, abyście i ten problem wzięli sobie do swoich serc i rozmawiali
ze sobą na ten temat przy różnych spotkaniach
rodzinnych, czy też sąsiedzkich. Chcemy, by
ta informacja dotarła do wszystkich naszych
wiernych. Dbajmy o nasze cmentarze, bo to
jest wspólne nasze dobro.
Na nadchodzący czas świąteczny, chciałem
wszystkim ku ubogaceniu swoich serc dedykować wiersz pt. „Betlejem” Lidii Szymanowskiej.
Betlejem
Przed wiekami się narodził,
Boży Syn na naszej ziemi,
Bo ukochał bardzo ludzi,
I chciał być pomiędzy swymi.
Złoty pałac Go nie nęcił,
Ani chata piękna,
Wolał w stajni się narodzić,
Gdzie były bydlęta.
Gdzie w pobliżu przebywali,
Pastuszkowie prości,
Których serca były czyste,
I pełne miłości.
Dziś do naszych serc chce przyjść,
Pan – Przedwieczne Słowo,
Już nie w stajni, ale sercach,
Chce narodzić się na nowo.
Maleńkiego, więc Jezusa,
Należycie przywitajmy,
Przemienione nasze serca,
Ufnie Mu oddajmy.
Na pamiątkę Narodzenia,
Dzielmy się opłatkiem białym,
Życząc sobie, by nam w sercach,
Pokój Boży, miłość, zgoda,
Już na zawsze zamieszkały.
Byśmy na tym łez padole,
Podzielili się weselem,
I z Jezusem narodzonym,
Mogli własne mieć BETLEJEM.
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Do tych strof wiersza dołączam i moje dla
Was najserdeczniejsze życzenia:
by to przeżywanie na nowo nadchodzących
Świąt Godowych, dodawały Waszym sercom
ciepła i miłości. Byście wraz z Tą małą dzieciną Jezus, mogli iść dalej poprzez każdy kolejny
dzień, by Jemu zawierzyć i zaufać mogły Wasze serca. Byście w Jego bliskości zawsze mogli się upewnić ,że On Was prowadzi i strzeże, On Wam błogosławi, On obdarowuje nie
tylko dobrami tego świata, ale także wnosi
w serca to wielkie bogactwo różnorodnych
doznań. Tylko chciejcie, każdego dnia, oczyma
swej wiary, widzieć je i otwartym swym sercem przyjmować przez kolejny
Nowy Rok 2022.
Kurator parafii –
Ryszard Milli

Bez słów
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Zamyślić się na chwilę
O Sylwestrze inaczej
Wczoraj kwitły irysy i pachniał dziki bez,
z którego kwiatów niegdyś robiłam czerwcową lemoniadę, a jesienią - z czarnych owoców
- sok dla przeziębionych dzieci. Dziś wszystko
przykrywa śnieg. Gałęzie uginają się pod jego
ciężarem, niektóre nie wytrzymuję nacisku
i upadają z trzaskiem na ziemię. Trwa grudniowa ciężka aura. Czas na poświąteczne ogarnięcie domu, spiżarni, czas na podsumowanie
roku. Jaki był? Ile wniósł smutku i niepokoju?
Ile radości? Ile pożegnań bliskich i dalszych,
których życie jednak mocno ukształtowało
i moje życie?
Jakie Słowo wybrać? Czego uchwycić się,
wręcz uczepić, by nie popaść w przygnębienie
i poczucie braku nadziei na przyszłość? Hasło
na 2022 rok przychodzi z pomocą. Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi,
nie odrzucę! (J 6,37 BE).

www.parafiajaworze.pl

Obietnica najpiękniejsza z możliwych! Tylko tyle? Aż tyle! Bo to przyjście wiąże się z obnażeniem własnej niemocy, porażki życiowej,
bezsilności. Im starsza jestem, tym bardziej to
czuję. Tyle niewłaściwych wyborów, nietrafionych decyzji, osobistych tragedii, którym nie
zaradziłam i nie zaradzam…
W luterańskim domu jest wciąż taki zwyczaj, by Sylwestra, ostatni dzień roku, przeżywać nie w zabawie i wiwatach, lecz ze Słowem
Bożym i pokorną postawą wobec minionych
365 dni. To też uczucie wdzięczności Bogu i ufnej, wręcz kreatywnej odwagi na przyszłość, to
czas wspominania i opowiadania o ludziach,
którzy wywarli i wciąż wywierają wpływ na
nasze życie.
Gdy umierała w radzieckim obozie w 1945r.
moja bohaterka z Pomorza, ks. Annemarie
Winter, prosiła, by czytać jej Psalm 118-ty, ulubiony psalm Marcina Lutra. Ona już widziała
otwarte niebo i mimo tragicznego położenia
– odczuwała wdzięczność za wszystko i doświadczała Bożego pokoju.
Kilka słów o niej, wikariuszce z Zagórzycy. Urodzona w 1912r., w pastorskiej rodzinie
w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, po ukończeniu studiów teologicznych, w 1937r. Annemarie Winter zostaje skierowana do Szczecina,
gdzie przydzielona jest do pracy w kościelnej
pomocy dla kobiet. Stopniowo poszerza się jej
terytorium działania. Podróżuje po terytorium
Pomorza Tylnego. Mieszka w Białogardzie.
Codziennie rusza w służbę odwiedzinową.
W Stanominie, majątku rodu von Braunschweig, spotyka po raz pierwszy osobiście zwolenników Kościoła Wyznającego, który całkowicie odrzuca kontakty z nazistami. Zdaje drugi
egzamin kościelny i przemierza pomorskie szlaki wzdłuż i wszerz jako pomocnica duszpasterska. W listopadzie 1939r. zatrudniona zostaje
w parafii w Główczycach. Mieszkańcy okolicznych wsi spotykają na swojej drodze dwu-
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dziestokilkuletnią kobietę-teologa, która chrzci
dzieci, głosi kazania i sprawuje Sakrament Ołtarza. Annemarie Winter zostaje przydzielona w 1942r. do Zagórzycy nieopodal Słupska.
Stopniowo do mieszkańców Pomorza Tylnego
dociera świadomość, że front jest coraz bliżej
i należy liczyć się z wejściem Armii Czerwonej.
Annemarie nie ucieka, pozostaje z parafianami.
8 marca 1945r. Sowieci zajmują Zagórzycę. Żołnierze zdumieni widokiem kobiety-księdza zostawiają ją w spokoju, choć we wsi trwa rabunek, gwałty i pijaństwo. Annemarie dociera
z grupą parafianek do Słupska, by połączyć
się z innymi pastorami. Tam zostaje aresztowana, skierowana do obozów przejściowych:
w Chojnicach, potem w Działdowie, później
deportowana na Wschód. Pod koniec kwietnia

1945r. dociera do łagru w pobliżu Czelabińska.
W tamtejszym lazarecie, gdzie panuje wszawica i inne choroby zakaźne – służy jako duszpasterz. Ostatnie rozważanie Słowa Bożego głosi
w łagrze 2 września 1945r. Umiera z wycieńczenia 6 dni później. Dlaczego o tym piszę dziś ?
Bo i w czasach pokoju przekroczenie progu kolejnego roku jest takim rzuceniem się
z ufnością w przepaść, jest skokiem wiary –
jak podpowiada Soeren Kierkegaard – prosto
w ramiona Ojca. Tego pragnę
doświadczyć. Amen.

Aleksandra
Błahut kowalczyk

Okruchy sztuki
Niebo jest moim tronem
mówi Pan

den z ciekawszych przykładów tego, że wiara
może trwać w bardzo niesprzyjających warunkach i wówczas wydaje się bardziej prawdziwa, niż złoto i przepych okazałych świątyń.

W historii chrześcijaństwa, a właściwie
w historii każdej religii znajdziemy wiele przykładów pięknych i monumentalnych budowli. Wspaniała architektura
średniowiecznych
katedr,
osmańskich meczetów czy
wschodnich cerkwi to niesamowity dowód na rozwój
ludzkiej cywilizacji. Podróżując po Rumunii, widziałam
wiele pięknych cerkwi. Sami
mieszkańcy często kierowali
mnie do tych najbardziej okazałych, których złote kopuły
przyciągały uwagę już z daleka. Tymczasem w niewielkiej
wsi nieopodal Konstancy,
na terenach, które przez wiele lat należało do Imperium
Osmańskiego, znalazłam je-

Cerkiew w Istrii (niewielkiej wsi na rumuńskim wybrzeżu) została zbudowana dzięki
staraniom i pracy 54 rodzin prawosławnych,
które osiedliły się na tym
terenie po 1812 roku. Dominującą religią na tym terenie był wówczas islam. Po
niezliczonych interwencjach
u władz tureckich, dopiero
w 1857 r. pozwolono mieszkańcom wsi na budowę
cerkwi. Jednak powstanie
chrześcijańskiej świątyni na
tym terenie obwarowane
było specjalnymi ograniczeniami. Na polecenie władz
osmańskich cerkiew nie powinna być wyższa niż domy
we wsi, nie powinna mieć
wież, dzwonu ani dzwon-
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nicy. W związku z tym fundamenty kościoła
umieszczono około metr poniżej poziomu domów. Taka konstrukcja pozwoliła na osiągnięcie nieco większej wysokości budowli, a co za
tym idzie – poprawienie jej akustyki. Maleńka cerkiew rzeczywiście jest bardzo skromna
i nie różni się za bardzo od innych budynków
we wsi. Wejście znajduje się poniżej poziomu
gruntu, co sprawia, że wydaje się jeszcze niższa
i niepozorna. Aby do niej wejść, trzeba zejść
po schodkach w dół. Gdyby nie dobudowana później dzwonnica, można by tej świątyni
w ogóle nie zauważyć, przejeżdżając obok.
Ograniczenia narzucane przez Turków przypominają dużo bliższe nam warunki stawiane ewangelikom w czasach, gdy powstawały
znane nam dobrze kościoły pokoju. Wówczas
takim ograniczeniem, z jakim budowniczowie
musieli się zmierzyć, było m.in. to, że kościoły
nie mogły być wzniesione z materiałów trwałych, nie mogły także mieć wież ani dzwonów
i co więcej nie mogły przybierać tradycyjnych
form świątyni. Lokalni chrześcijanie przetrwali
dzięki swojej wierze w małej społeczności.
www.parafiajaworze.pl

Życie w diasporze często wzmacnia wiarę
i sprawia, że wspólnoty stają się silne. Także
leśne kościoły są przykładem tego, jak luterańska wiara przetrwała czasy kontrreformacji.
W czasach represji okazałe formy i przepych
przestają mieć znaczenie. To wspólnota sprawia, że kościół może trwać, a wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to
dowód na to, że nie budowle są najważniejsze,
a ludzie, którzy tworzą żywy kościół. W Księdze Izajasza czytamy znamienne słowa:
Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem,
a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom
chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce,
gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko
moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało - mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, który
jest pokorny i przygnębiony na
duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. [Izajasz
66,1-2]

Małgorzata Łuczyna
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Hasło roku 2022
Pan Jezus mówi: Tego, który do
mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.
Ewangelia Jana 6,37

Hasło biblijne 2022 roku to słowa Jezusa, jakie wypowiedział w rozmowie z mieszkańcami
Tyberiady. Działo się to po cudownym nakarmieniu ludzi. Po tym wydarzeniu odszedł na odludne miejsce, tak że nikt nie wiedział, gdzie jest.
Wieczorem, razem z uczniami, przeprawił się na
drugi brzeg jeziora Galilejskiego, do Kafarnaum.
Następnego dnia ludzie, którzy widzieli cudowne rozmnożenie chleba i ryb, szukali Jezusa. Gdy
dowiedzieli się, że jest w Kafarnaum, przypłynęli do Niego. Pomiędzy nimi a Jezusem odbyła
się bardzo ciekawa, zawierająca wiele ważnych
myśli, rozmowa. To w czasie tej rozmowy Jezus
określił wyjątkowość chwili, która dzieje się, kiedy człowiek będzie się posilać darami sakramentu wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus mówi: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot
wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto
spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie
mieszka, a Ja w nim. To powiedział, kiedy oznajmił ludziom: Ja jestem chlebem żywota. Jedyne
w swoim rodzaju zespolenie Zbawiciela i zbawionego, Mistrza z uczniem, Boga z człowiekiem.
Pan Jezus zaprasza do siebie. Zaprasza każdego do tworzenia i budowania wspólnoty z Nim
i wszystkimi, którzy chcą być w tej wspólnocie.
W innym miejscu zaprasza: Pójdźcie do mnie
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie. U mnie znajdziecie
to, czego wam potrzeba. To, czego potrzebujecie
jest u mnie.
Ten, kto przychodzi do Jezusa, nie będzie odrzucony, odepchnięty ani odgrodzony. Hasło
biblijne na 2022 rok zostało wybrane na długo
zanim nasz kraj stał się areną gry politycznej
reżimu Łukaszenki. Wykorzystanie ludzi, którzy
w swoim nieszczęściu otrzymali kolejną porcję
przykrych doświadczeń graniczących z bestialstwem. Hasło biblijne stało się jakby takim proroctwem określającym, w jaki sposób mamy pa-
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trzeć na te wydarzenia i jak się do nich właściwie
ustosunkować. Nie jest moim zamiarem dokonywać analizy i oceny tego, co było i jest na granicy. Nie mam ku temu wystarczającej wiedzy
i kompetencji. W mojej noworocznej refleksji
pragnę jedynie podkreślić chrześcijański wymiar
tej sytuacji, która dotyka nas wszystkich, niezależnie jak daleko mieszkamy od granicy. Bo
człowiek, bliźni, który koczuje na granicy, który może tam umiera, szuka pomocy, szuka bezpieczeństwa dla siebie i rodziny, szuka miejsca
o którym chce powiedzieć: „tu jest mój dom”.
Faryzeusz zadał Jezusowi pytanie: Kto jest
moim bliźnim? Obecna sytuacja stawia to pytanie wobec nas: Kto jest twoim bliźnim? Mówiąc
o sądzie ostatecznym, Pan Jezus podkreślił: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Te słowa powiedział
o tych, którzy uczynią bardzo proste sprawy, podzielą się chlebem, ubraniem, otoczą opieką chorych, bezdomnych.
Pan Jezus od nikogo się nie odwrócił i nie odgrodził. Nawet od tych, którzy byli wrogo do niego nastawieni i chcieli jego śmierci. Przeciwnie
- zachęcał nas: Miłujcie nieprzyjaciół waszych
i módlcie się za nich do Boga. Tylko raz Pan Jezus użył słowa „Idź precz”. Pan Jezus uczynił to
kiedy Piotr, umiłowany uczeń, chciał przeszkodzić Mu w realizacji planu zbawienia.
W czasie drogi do Jerozolimy Pan Jezus napotykał różnych ludzi. Przychodzili do Niego ludzie
z różnych szczebli ówczesnej drabiny społecznej
od najwyższej do ludzi niemalże z tej drabiny
zrzuconych. Myślę tu o trędowatych, którzy byli
wykluczeni ze społeczeństwa. Dla Jezusa nie liczyła się pozycja społeczna, zamożność, wiedza
i wykształcenie, lokalne i ogólne znajomości
i wpływy, czy też przeciwnie, bieda, ubóstwo, niska pozycja społeczna oraz wykluczenie społeczne i narodowe. Za każdym razem, kiedy przed
Nim pojawił się człowiek, wtedy jego problem
i sprawa były dla Jezusa najważniejsze. Można
to wszystko podsumować stwierdzeniem, że Jezus był otwarty na drugiego człowieka, więcej
- na każdego człowieka.
I tego oczekuje od swoich uczniów. Więcej,
tego wymaga, bo to jest istota bycia uczniem –
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naśladować swojego Mistrza. To nas przez słowo
Ewangelii obliguje do tego, aby przyjść bliźniemu z pomocą.
Jak zostanie rozwiązana sytuacja na granicy
z Białorusią, tego nie wiem. Granice są i będą.
Polska jak wszystkie inne kraje broni swoich
granic, używając do tego odpowiednich służb
i środków. Słowa Jezusa dotykają innego rodzaju granic. Budujemy w sobie granice, które dokonują oceny i kategoryzują drugiego człowieka,
a to ma przełożenie na moje do niego nastawienie. Niestety, obecna retoryka różnych grup
społecznych, a przede wszystkim politycznych,
nasącza nas takim postępującym, często nieświadomym, procesem polaryzacji – kto jest lepszy,
a kto gorszy, kto jest godny, a kto nie. Wykluczanie różnych grup i środowisk, pozbawianie
ich praw. Każdy, kto inaczej myśli, czuje i wierzy,
może stać się obiektem wykluczenia nawet na
drodze uchwały jakiegoś samorządu lub sejmiku.
Kto dał nam prawo, aby powiedzieć o drugim
człowieku, że jest gorszy. Faryzeusze tak robili,
bo uważali się lepsi od innych. Ten z grzesznikami jada. Tak o Jezusie mówili i o to Go oskarżali.
Kto do mnie przyjdzie, nie będzie odrzucony –
mówi Jezus. I to jest program jaki na rok 2022 zostaje nam dany przez Jezusa. Jeden punkt, ale ma
on kilka zadań. Przyjąć tych, którzy w naszym
kraju szukają swojego domu, swojego miejsca
do życia. Tu nie chodzi o pozorne okazywanie
serdeczności, ale proste mechanizmy akceptacji
i pomocy w miarę możliwości, aby drugi człowiek mógł rozpocząć nowy etap swojego życia
bez wojny, zagrożenia, biedy i prześladowania
z różnych powodów. Aby odczuł, że będzie tu akceptowany i serdecznie przyjęty. Druga sprawa
to nasze lokalne, międzysąsiedzkie, może nawet
rodzinne relacje, które również wymagają zburzenia wielu murów, płotów, zasieków i barykad. Żyją jak pies z kotem, najgorsze, co mogło
mnie spotkać to mieć takiego sąsiada i tak dalej.
Czy takie stwierdzenia nie wynikają z poczucia,
że ktoś jest gorszy, nie nadaje się, nie przystoi do
mnie.
Każdy człowiek jest inny. Każdy ma swój
świat zadań, problemów, trosk. Dzisiaj nauczeni
klasyfikowania wszystkiego, bardzo szybko przenosimy to na ludzi. A to prowadzi do szybkiego
poszeregowania: ten lepszy, ten gorszy, ten ważny, a tego należy wyrzucić.
www.parafiajaworze.pl

To nie może dziać się w Kościele. To nie
jest chrześcijaństwo. Więcej - to jest przeciwne
chrześcijaństwu. Dlatego słowa Jezusa tak mocno muszą zabrzmieć w naszym sercu. Jeśli mój
Pan, Mistrz, Zbawiciel mówi, że mam nie odrzucać nikogo, to muszę zrobić wszystko, aby temu
zadaniu sprostać. Czy będzie to łatwe? Nie! Czy
będzie to wymagać przełamanie we mnie wielu
barier i granic? Tak!
Na koniec tej noworocznej refleksji chciałbym
przywołać wiele powiedzeń ludowych o gościnności. „Gość w dom, Bóg w dom” „Czem chata
bogata” itd. W historii Europy kiedyś Polska
była krajem gościnnym i otwartym dla różnych
grup religijnych i narodowych. W Polsce znaleźli
swój dom i ojczyznę. Czy to należeć ma tylko do
historii?
Rok 2022, podobnie jak obecny, który kończymy, będzie obarczony wieloma trudnymi sprawami. Kovid, inflacja, napięcia polityczne, problemy zawodowe i rodzinne, które nieraz bardzo
mocno kształtować będą naszą codzienność. Od
tego nie uciekniemy. Ważne jak będziemy się
w tym wszystkim odnajdywać.
Już psalmista uczy nas tego abyśmy zaufali
Bogu: Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj mu,
a On wszystko dobrze uczyni, a apostoł dodaje:
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On
ma o was staranie.
Jako wierzący ufamy, że opatrzność Boża otoczy nasze życie błogosławieństwem, napełni pokojem i poczuciem takiego bezpieczeństwa, że
niezależnie, co wydarzy się tym roku, to my pewni będziemy, że Bóg nas nie opuści i w swojej
mocy przeprowadzi przez wszystkie trudne chwile. U progu nowego roku życzę każdemu czytelnikowi, aby słowa Jezusa wzywające do otwartości
na drugiego człowieka, znalazły realizację w naszych relacjach z ludźmi. Niech moc Ducha Świętego daje nam odwagę i chęć, abyśmy mogli za
Jezusem również z taką otwartością mówić: Kto
do mnie przyjdzie, nie będzie odrzucony.
Niech rok 2022 będzie błogosławiony w naszym życiu.
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Małe studium biblijne
się będzie ze mnie”. Nam też nie zawsze
Problemy w rodzinie śmiać
podobają się drogi, po których prowadzi nas
26. 1Mż 21,1-21

Narodziny Izaaka 1Mż 21,1-7
I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał: uczynił
Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara,
i urodziła Abrahamowi syna w starości jego,
w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział.
Abraham nazwał syna swego, który mu się
urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak.
A gdy miał osiem dni, obrzezał Abraham
Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg.
Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn
jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił
mnie na pośmiewisko; każdy kto to usłyszy,
śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: Któż by był
kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż
w starości jego urodziłam syna!
Pan Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic, danego Słowa. Dotrzymał także obietnicy
danej Abrahamowi a zapisanej w 18,10: „Na
pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym
czasie, a wtedy twoja żona Sara będzie miała
syna.” Bóg nawiedził Sarę i uczynił to, co obiecał, zapowiedział. Tym samym okazał swoją
wielką łaskę zarówno Sarze jak i Abrahamowi.
„I poczęła” Sara… Jak krótko i lakonicznie
przedstawił to redaktor tekstu. Co przeżywała Sara i o czym myślała, gdy poczuła, że jest
w ciąży? To prawda, oczekiwała i bardzo chciała
mieć swoje dzieci. Ale w młodości, a nie w starości. Teraz, gdy człowiek chce mieć ciszę, spokój?! Gdy wszystko jest uporządkowane, gdy
przyzwyczaił się do sytuacji?! Przypominamy
sobie śmiech Sary, gdy usłyszała obietnicę mówiącą, że za rok będzie miała syna. Teraz, gdy
obietnica się wypełniła, mówi: „Bóg wystawił
mnie na pośmiewisko; każdy kto to usłyszy,
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Bóg. Chcemy być mądrzejsi, lepiej wiedzący, co
dla nas jest dobre. Zapominamy, że to Bóg zna
nas lepiej i dlatego też prowadzi swoimi drogami (Iz 55,8-9) do zbawienia. Podobne pytania
i rozterki, które przeżywała Sara, przeżywają
również małżonkowie przez wiele lat oczekujący dziecka. Starają się o nie, leczą się, a gdy
już minie nadzieja, nagle kobieta stwierdza „jestem w ciąży”. Radość z paniką, szczęście z troską. W głowie kobiety kłębią się myśli: „Czy
podołam obowiązkom matki, czy dam radę?”
Bez wątpienia, w sercu Sary górowała radość.
Gdy urodziła dziecko, w dodatku syna, dziedzica, poczuła się dowartościowaną, spełnioną
kobietą. Przekonała się także, że Bóg słów na
wiatr nie rzuca. Dotrzymuje słowa obietnicy,
ale tylko wtedy, gdy sam uznaje to za stosowne, a nie wtedy, kiedy chce tego człowiek.
Czytamy: „i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał”, czyli okazał swoją niezwykłą łaskę. Katolicka Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten tekst
następująco: „wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał”. Bóg okazał swoją łaskę,
odpowiedział nie tylko na wołania Abrahama,
ale i Sary. Odpowiedział, chociaż długo z tą odpowiedzią zwlekał. Słowa modlącego się człowieka docierają do Boga. On je słyszy. Wysłuchuje człowieka, gdy serce wołającego otwiera
się przed Bogiem i ofiarowuje się Bogu.
Leciwa, możemy powiedzieć stara, Sara doczekała się wielkiej radości i urodziła upragnionego syna. Dziedzica nie tylko Abrahamowego majątku jako fizycznego dorobku życia, ale
i obietnic Bożych mówiących o błogosławieństwie i drodze zbawienia.
Temu synowi, synowi obietnicy, Abraham,
zgodnie z Bożym poleceniem (1 Mż 17,19) nadał
imię Izaak. Nastąpiło to ósmego dnia, wtedy
gdy Abraham, zgodnie z nakazem Boga (1 Mż
17,10-13) dokonał obrzezki swego syna.
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obrzezane”. Maria i Józef, pobożni i posłuszni Bogu ofiarowali Jezusa Ojcu Niebieskiemu
„A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał
anioł, zanim się w żywocie poczęło” Łk 2,21.
Przyszedł Jezus, zbawiciel, w którym wszyscy
wierzący znaleźli ratunek, pomoc. Przyszedł
dziedzic, który wszystkich wierzących obdarzył
błogosławieństwem, czyli szczęściem.

1 Mż 21,8-13 Problemy rodzinne

Imię Izaak pochodzi od hebrajskiego słowa
oznaczającego „śmiech” (1 Mż 17,19; 18,12-13.15;
21,3,6-7). Niektórzy egzegeci proponują dłuższą
wersję imienia „Bóg się śmieje” lub „niech Bóg
wejrzy z uśmiechem”. Imię to nawiązuje do reakcji Abrahama i Sary na zapowiedź narodzenia syna. Pragnę zwrócić uwagę na to, że syn
obietnicy Izaak, otrzymał imię wskazane przez
Boga. Został także obrzezany ósmego dnia od
narodzin, czyli w terminie wyznaczonym przez
Boga. Abraham był więc posłuszny Bożemu
nakazowi poświadczania przymierza i ofiarowania. Przypomina nam to Syna Obiecanego
ludzkości, Dziedzica, Jednorodzonego Syna
Bożego, narodzonego w Betlejem. Jezus, jako
potomek Abrahama i prawdziwy Żyd otrzymał imię wyznaczone przez Ojca Niebieskiego
i został obrzezany, zgodnie z Bożym nakazem,
ósmego dnia. Jego również dotyczyło polecenie Boga przekazane Abrahamowi „każde
wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być
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A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką
ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara
ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta
urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył
syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem!
Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do
Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co
się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko
od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród,
bo jest on potomkiem twoim!
Matki na wschodzie karmiły dzieci piersią zazwyczaj do trzeciego roku życia. Była to
pewnego rodzaju granica świadcząca, że dziecko szczęśliwie przeszło przez okres śmiertelności niemowląt i ma szanse osiągnąć wiek
dorosłości. Wtedy też dla syna rozpoczynał
się nowy okres życia. Przechodził pod władzę
ojca i zaczynał poznawać zwyczaje i obowiązki mężczyzn, podczas gdy córka pozostawała
nadal pod opieką matki. Tak też było w Beer-Szebie, w rodzinie Abrahama. Odstawienie
Izaaka, gdy przestał już ssać, od piersi Sary,
było wydarzeniem radosnym i okazją do
uczty. Następował kolejny etap na drodze do
samodzielności, odpowiedzialności. Ta radość,
zwłaszcza ojca, manifestowała się w urządzeniu okolicznościowej uczty dla całej rodziny.
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Wydarzenie odstawienia niemowlęcia od
piersi, które rozpoczyna okres dzieciństwa,
kieruje nasze myśli na wzrastanie w wierze
w Boga. Najpierw przechodzimy przez niemowlęctwo. List do Hebrajczyków 5,12-14 powiada: „potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście
się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm
zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.”
Zaś ap. Piotr do chrześcijan „młodych stażem” 1 P 2,2 mówi: „jako nowonarodzone
niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego
duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.”
W naszym życiu duchowym też rozróżniamy
kolejne etapy. Chrzest, który jest początkiem
„ssania”, poznawania, często nieświadomego, drogi do Boga. Potem następuje dziecięctwo, okres, w którym zaczynamy „spożywać
pokarm stały”- uczestniczymy w szkółkach
niedzielnych, lekcjach religii. Potem następują kolejne okresy wzrastania i umacniania się
w wierze. Każdy etap jest radością dla całej rodziny. Chrzest, pierwszy udział w szkółce niedzielnej, pierwsza lekcja religii, konfirmacja to
radość dla rodziny, także i tej, która nazywa się
parafia, Kościół.
Wiemy, że dla matki dziecko, niezależnie od
jego wieku, jest skarbem, o który się troszczy
i nad którym czuwa. Podobnie czyniła i Sara.
Mimo że jej upragniony syn Izaak przestał
ssać pierś i przeszedł pod opiekę ojca, bardzo
się nim nadal interesowała i obserwowała. Jej
czułe i troskliwe oko zauważyło, że syn Hagar
i Abrahama - Ismael „szydzi z jej syna Izaaka”,
w starym tłumaczeniu „przeszydzającego Izaaka”, a Biblia Wujka „grającego z Izaakiem”.
Narrator nie podaje nam szczegółów owego
szydzenia. Dzieci bardzo często naśmiewają się
i szydzą z innych dzieci i to nieraz z błahych
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powodów. Któreś dziecko zrobi jakąś minę,
coś powie, jest otyłe, ma jakąś wadę fizyczną czy psychiczną. Kpina, wyśmiewanie jest
bardzo bolesne dla dziecka stanowiącego ich
obiekt. Dziwi mnie fakt, że nikt, oprócz Sary,
nie zareagował na słowa i czyny Ismaela. Nie
pouczył go i nie wskazał, że to niewłaściwe postępowanie i słowa. Przypomina mi to czasy
współczesne, gdy otoczenie woli nie reagować
na złe zachowanie i czyny, aby się nie narazić
na ripostę w postaci pobicia lub steku wulgaryzmów. Niestety, bardzo często słyszymy
o takich sytuacjach, w których upominany, zamiast przyjęcia pouczenia, okazuje wzmożoną
agresję. Słowo Boże poucza nas: Przypowieści Salomona 16,30 „kto przymruża oczy, ma
przewrotne myśli, a kto zaciska wargi, ten już
zło popełnił” 13,24: „kto żałuje swojej rózgi,
nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha,
karci go zawczasu” 19,18: „ćwicz swego syna,
póki jeszcze jest nadzieja; lecz nie unoś się przy
tym, aby nie spowodować jego śmierci” 23,13:
„nie szczędź chłopcu karcenia; jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą,
a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych.”
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Sara, matka obiecanego syna Izaaka, zainteresowała się także sprawami dziedziczenia.
Abraham, zresztą za namową samej Sary, miał
jeszcze syna (pierworodnego) z niewolnicą
Hagar. Obawiała się, że jej syn będzie współdziedziczył z synem służącej. W sercu matki
zawrzało. Jej syn ma być zrównany z synem
niewolnicy?! W przeszłości niejednokrotnie
matki „walczyły” wszelkimi sposobami, nie
wyłączając intryg, a nawet zbrodni, o dobro
swojego dziecka. Również serce Sary zostało
opanowane gniewem, zazdrością, nienawiścią. Zapomniała o tym, że „wepchnęła” Hagar do łoża Abrahama, aby urodziła mu syna.
W gniewie określa swoją rywalkę „niewolnica z jej synem” nie wymieniając ani imienia
Hagar, ani też imienia syna Ismaela. Sara, aby
zapewnić spokojną i dostatnią przyszłość swojemu synowi, zdecydowanie żąda od męża, by
wygnał z domu starszego syna Ismaela wraz z
matką. Żądanie to, jak czytamy w 11 w. „słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi
ze względu na jego syna”. Czy nas to dziwi?
Mnie nie. Przecież Abraham był jego rodzicielem, ojcem. Wychowywał go, uczył go tego
wszystkiego, co sam umiał. Jedli przy jednym
stole, spali w jednym namiocie. Niewątpliwie
Abraham darzył Ismaela ojcowską miłością
i był z nim zżyty. Ismael miał wtedy 16-17 lat.
Biblia milczy o tym, co działo się w myślach
Abrahama, Hagar, Ismaela. Milczy o słowach
wypowiedzianych, a może raczej wykrzyczanych, przez Abrahama do Sary, Hagar do Sary
i Abrahama. A jak na tę sytuację zareagował
Ismael? Milczenie…
Przerywa je Bóg, polecając Abrahamowi
postąpienie według rady Sary „gdyż tylko od
Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje”.
W nim więc Abraham i później Izrael winien
widzieć swój początek jako naród.
Bóg przewidział także przyszłość „ syna niewolnicy”, który będzie miał udział w błogosławieństwie i z którego, jako potomka Abrahama, uczyni wielki naród. Tak więc wybór Izaaka
nie oznacza odrzucenia Ismaela przez Boga.
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1 Mż 21,14-21 Wypędzenie Hagar
i Boża Opieka
Wstał więc Abraham wcześnie rano,
a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki
i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A gdy wyczerpała się woda
z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym
z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc:
Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła
więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał
Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na
Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar?
Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam,
gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go
ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię
z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą
i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy
podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran; a matka
jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej.
Abraham, chociaż z bólem serca i własnymi
przemyśleniami, był posłuszny Bogu i „odprawił ją”, czyli po prostu wyrzucił z domu. Na
nasz ludzki rozum szła na poniewierkę, była
narażona na śmierć. Jej sytuację dobrze rozumieją ludzie wypędzeni, którzy nagle musieli
opuścić swoje domy, źródło utrzymania i wyruszyć na poniewierkę.
To wyrzucenie miało dla Hagar jedną dobrą
stronę - odzyskała wolność po wielu latach
niewoli, służby. Jaką za to otrzymała zapłatę? Abraham, ojciec jej syna, „Wziąwszy chleb
i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz
z dzieckiem na barki i odprawił ją.” Ile żywności mogła unieść na swoich barkach? Przecież nie wspomina narrator, aby za nimi szła
juczna karawana z zaopatrzeniem. Problemem
jest także wiek Ismaela, który wówczas był już
nastolatkiem. Czyżby matka go miała nieść?
Egzegeci tłumaczą użyte słowo hebrajskie, że
Hagar miała go trzymać za ręce.
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Jak tę banicję, to wygnanie postrzegał Abraham? A jak Sara? A gdzie ich zwykła ludzka
litość, nie wspominając o miłości bliźniego?
A służba mieszkająca „w domu” Abrahama
i Sary?
Hagar „poszła i błąkała się po pustyni
Beer- Szeby” (w.14). Południowa część okalająca Beer-Szebę to kamienista pustynia, na
której bardzo rzadko rosną roślinki i drzewka.
Zawędrowała na południowy wschód, na płaską część Negebu.
Tam rozgrywał się dramat matki i syna, Hagar i Ismaela. Matka zawsze ciężko przeżywa
chwile, gdy jej dziecku dzieje się krzywda, gdy
musi patrzeć na jego cierpienie, niedolę. Niejedna matka współczuje Hagar jej położenia.
Zabrakło jedzenia, wody. Nic, tylko czekać na
śmierć. Brak widoku na poprawę sytuacji, na
wyjście z niej, totalna bezradność. W tej beznadziejności ukazuje się bliskość Boga, Jego Łaska i Miłość. Nie ma takiego miejsca, którego
by Bóg nie dostrzegł. Nie ma takiej sytuacji
w życiu człowieka, która by uszła Jego uwadze. Nawet najcichszy szept dochodzi do Boga.
Nie ma takiej okoliczności, w której Bóg byłby bezradny. To nas, ludzi nieszczęście, troska,
zmartwienie przygniata i oślepia. Jakżeż często
uważamy, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Właśnie w takiej sytuacji Bóg przychodzi
z pomocą. Daje przejrzenie. Otwiera oczy tak,
że widzimy wyjście z sytuacji.
Bóg usłyszał płacz Hagar, usłyszał głos
chłopca. W serce matki anioł na Boży rozkaz
wlewa nadzieję - obiecuje, że uczyni z niego
naród wielki. Oznacza to, że jest pod opieką
Boga, który nie pozwoli umrzeć Ismaelowi.
W tych słowach zawarta jest także bardzo
ważna prawda, że Bóg jest Panem wszystkich
narodów, nie tylko izraelskiego. Wszyscy są
Bożą własnością. Grecy, Żydzi, Rzymianie, Polacy, Rosjanie, Palestyńczycy, Arabowie itd. Ci
zaś, którzy przez wiarę dochodzą do poznania
Boga, są dziećmi Abrahamowymi nie według
krwi, ale wiary.
Bóg okazał swoje miłosierdzie i przed Ha-
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gar odsłonił studnię pełną wody. Zapewne
także odsłonił i pokarm. Czytamy „i był Bóg
z chłopcem”, czyli opiekował się nim i błogosławił mu. My też nieraz znajdujemy się
w trudnej sytuacji, bez wyjścia. A Bóg otwiera
nasze oczy i daje ratunek, jak mówi ap. Paweł
w Rz 8,31 „gdy Bóg z nami, któż przeciwko
nam?!”
Ismael znalazł się w nowych warunkach
bytowych, do których musiał się dostosować.
Z pasterza „przeszkolił się” na myśliwego i wojownika - łucznika. Matka, Hagar, wzięła mu za
żonę Egipcjankę, co można także zrozumieć, iż
wybrała jakąś dziewczynę z pobliskich plemion
synajskich będących pod wpływem Egiptu.
Nie wiemy, czy Abraham interesował się
losem swego pierworodnego syna z niewolnicy Hagar. Nie wiemy także, czy Izaak wiedział
coś o starszym bracie. Biblia nic nie wspomina
o kontaktach braci z sobą. A musieli go mieć,
skoro bracia Ismael i Izaak pochowali ciało
Abrahama w jaskini Machpela (1 Mż 25,9).
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Skąd by Ismael wiedział o zgonie Abrahama?
Czy przybyłby na pogrzeb, gdyby Izaak go
nie zaprosił? Biblia milczy także o uczuciach
i myślach Ismaela w stosunku do Abrahama.
Ismael żył 137 lat i został przyłączony do przodków swoich (1 Mż 25,17). W islamie czczony
jest jako praojciec Arabów, jeden z ważniejszych proroków. Muzłumanie pielgrzymują do
jego grobu w Mekce. Tam wg nich, na pustyni
w okolicy Mekki, po uderzeniu jego stopy wytrysnęło źródło Zamzan. Miejscowe plemię,
z którego jedną z dziewcząt się ożenił, zaopiekowało się nim. Charakterystyka jego natury została zapowiedziana przez anioła jeszcze przed
narodzinami (1 Mż 16,12): „będzie to człowiek
dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim,
a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu,
i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich.” Jest to obraz plemion koczowniczych, często trudniących się rozbojem.
Jakżeż interesujące i pouczające są dzieje „bohaterów” zarówno tego jak i kilku poprzednich rozdziałów. Co „dobrego” przyniosło
„przyśpieszanie i poprawianie” Boga przez Sarę
i Abrahama? Powstał pewnego rodzaju trójkąt, w którym Sara znalazła poniżenie przez
fakt brzemienności Hagar. Między kobietami
wywiązała się niezdrowa rywalizacja. Matka
Ismaela, syna Abrahamowego według ciała,
ale nie obietnicy, została wygnana, wzgardzo-
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na, skazana na tułaczkę i śmierć. Odczuła na sobie ambicje i intrygi Sary. Ismael na sobie odczuł braki niewłaściwego wychowania, braki
reakcji otoczenia na złe zachowanie. Abraham,
który uległ namowom Sary i jej argumentom,
i spłodził Ismaela, musiał teraz przeżyć dramat
wypędzenia swego „syna według ciała”.
Do wydarzeń opisanych w rozdziale 21,1-21
odniósł się apostoł Paweł w Liście do Galacjan
4,21-31, w którym napisał, że wierzący są synami obietnicy.
W tychże wydarzeniach Bóg ukazał, że Jego
plany spełniają się, a ingerencja w nie jedynie komplikuje życie człowiekowi, utrudnia
i gmatwa je. Bóg jednak odnajduje człowieka pogrążonego w nieszczęściu i przynosi mu
zbawienie. Czy niejeden człowiek, w wyniku
swego „ja myślę”, „ja chcę” nie zagmatwał, zatruł swego życia i życia innych? Bóg nie opuścił człowieka i posłał na ratunek Swego Syna
Jezusa Chrystusa. On poi spragnionego wodą
życia, karmi głodnego Bożym Słowem, za złe
myśli i czyny bierze karę na siebie. Wszystko dlatego, że kocha człowieka
i chce jego zbawienia.

ks. Andrzej Mendrok
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Główne artykuły wiary
Część 8
Środki łaski Bożej
1. Jak Bóg budzi
usprawiedliwiającą wiarę w ludziach?
Piąty artykuł „Wyznania augsburskiego” przez
jego autora zatytułowany został: „O służbie Kościoła”, dlatego w poprzednim numerze „Z życia
i wiary” nasze rozważania poświęciliśmy ludziom,
których Bóg powołuje, aby z polecenia Bożego
i według woli Bożej wzbudzali wiarę usprawiedliwiającą w ludziach, którzy mają być zbawieni
z łaski przez wiarę. Jednak w 5. artykule nie chodzi o konkretnych ludzi, lecz w jaki sposób dzięki
służbie kościelnej wzbudzana bywa wiara. Wyraźnie jest o tym mowa w słowach: „…przez Słowo i sakramenty, jak gdyby przez środki, udzielany jest Duch Święty, wzniecający wiarę, gdzie
i kiedy Bóg zechce, w tych, co słuchają ewangelii”. Sługi Słowa Bożego i sakramentów są tylko sługami i niczym więcej, ponieważ to nie oni
wzbudzają wiarę, lecz Duch Święty. Wiara nie rodzi się więc z działania człowieka, lecz z działania
Ducha Świętego, który – jeśli zachodzi potrzeba
– używa ludzi. Służba kościelna, jakkolwiek ją
nazwiemy, jest potrzebna, aby wyartykułować
Słowo Boże, ponieważ nie może ono trafić do
człowieka inaczej jak przez słowo, którym posługują się ludzie na co dzień w komunikacji między sobą. Ale głoszone Słowo Boże nie jest już
tylko ludzkim słowem, chociaż ono taki kształt
posiada, ale słowem pełnym Ducha Świętego,
bo tylko takie słowo budzi z woli Ducha Świętego, „gdzie i kiedy Bóg zechce” wiarę, którą Bóg
poczytuje wierzącym ludziom za sprawiedliwość.
Inaczej być nie może, bo gdyby tak nie było, nie
można by powiedzieć – zgodnie z Nowym Testamentem – że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski.
Filip Melanchton w „Augustanie” mówi
o Słowie. Zapewne ma tu na myśli różne wypowiedzi proroków, Chrystusa i Jego uczniów,
a może nawet całego Pisma Świętego, bowiem
czytamy w 2. liście do Tymoteusza: „Całe Pismo
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przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany [Bardziej precyzyjne
jest tłumaczenie tekstu greckiego: Każde słowo
Pisma jest pełne Boga]” (2 Tm 3, 16.17). Podobnie
brzmią inne słowa biblijne: „Wszelkie proroctwo
Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy
z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży,
natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,20.21).
W „Wyznaniu augsburskim” chodzi o zewnętrzne, wypowiadane słowo, z którym spotykają się ludzie w głoszonych słowach Pisma
i w sakramentach jako środkach, przez które
udzielany jest dar Ducha Świętego. Nauka o Słowie Bożym i Duchu Świętym jest więc kryterium
prawdziwości Kościoła, w przeciwieństwie do
herezji głoszonych przez tak zwanych marzycieli.
Luter w piśmie „Przeciwko niebieskim prorokom”
z 1525 roku uważa naukę o udzielaniu Ducha poza
zwiastowaniem Słowa Bożego i udzielaniem sakramentów za wypaczenie Bożego porządku.
Dzięki słowom: „…przez Słowo i sakramenty,
jak gdyby przez środki, udzielany jest Duch Święty, wzniecający wiarę, gdzie i kiedy Bóg zechce,
w tych, co słuchają ewangelii”, tak bardzo ważnym w „Wyznaniu augsburskim”, otrzymujemy
odpowiedź na pytanie, które leży od samego
początku u podstaw reformacji: „Jak mogę być
usprawiedliwiony?”. Piąty artykuł „Augustany”
odpowiada na nie precyzyjnie: „Abyśmy tej wiary dostąpili, ustanowiona jest służba nauczania
ewangelii i udzielania sakramentów. Albowiem
przez Słowo i sakramenty, jak gdyby przez środki, udzielany jest Duch Święty, wzniecający wiarę, gdzie i kiedy Bóg zechce, w tych, co słuchają
ewangelii. Tak więc nie dla naszych zasług, lecz
dla Chrystusa Bóg usprawiedliwia tych, którzy
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wierzą, iż dla Chrystusa są przyjęci do łaski”. Potrzebni są ludzie, którzy użyczą swych ust i słów,
aby Duch Święty napełnił je swoją mocą i przez
nie wzbudził wiarę w ludziach. Inaczej być nie
może, ponieważ apostoł Paweł pisze: „Nie masz
bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż
jeden jest Pan wszystkich, 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 zwiastować, jeżeli nie
zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są
nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (Rz
10,12-15). To droga od służby kościelnej do usprawiedliwiającej wiary. Jak z tego widać, człowiek
tylko oddaje siebie na służbę u Boga, aby Bóg
i tylko Bóg przez natchnione przez Ducha Świętego Słowo wykonywał swoje zbawcze dzieło.
Piąty artykuł „Augustany” wyraźnie wyklucza
jakąkolwiek zasługę człowieka w uzyskaniu usprawiedliwienia Bożego: „nie dla naszych zasług,
lecz dla Chrystusa Bóg usprawiedliwia tych, którzy wierzą, iż dla Chrystusa są przyjęci do łaski”.
2. Kontekst dla fundamentalnego
pytania reformacji o wiarę
Druga część piątego artykułu „Wyznania augsburskiego” odkrywa przed nami intencje Filipa
Melanchtona, piszącego o podstawowych artykułach wiary obozu reformacji w Kościele: „Kościoły nasze potępiają anabaptystów i innych,
którzy sądzą, że Duch Święty zstępuje na ludzi bez
zewnętrznego słowa, przez własne ich przygotowania i uczynki”. A więc nie tylko chodziło autorowi „Augustany”, aby dać jasno do zrozumienia
obozowi zachowawczemu w Kościele, że niemożliwa jest do utrzymania w Kościołach reformacji
nauka o usprawiedliwieniu z uczynków, tym bardziej praktyka kupowania sobie listów odpustowych, ale także o rodzącą się na fali reformacji
naukę anabaptystów, czyli nowochrzczeńców.
Na marginesie reformacji zrodziły się
w Niemczech ruchy religijne, których „ojcowie”
i zwolennicy, byli przekonani, że dane jest im
z pominięciem Słowa Bożego wewnętrzne objawienie. Oznacza to, że nie zawsze potrzebne jest
Słowo Boże, aby mieć bezpośredni kontakt z Du-
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chem Świętym, który objawia im prawdy, których brak w Piśmie Świętym. Kwestionowali oni
także ważność chrztu dzieci i wzywali do ponownego chrztu. Stąd zwolenników tych ruchów nazywano nowochrzczeńcami. Ruch nowochrzczeńców rozwijał się Holandii, Szwajcarii, przede
wszystkim w Niemczech, głównie w Zwickau.
W Zwickau przywódcą nowochrzczeńców był
Mikołaj Storch, któremu udało się zjednać wielu zwolenników. Powoływał się on na objawienie dane mu przez anioła Gabriela. Wygnany
z Zwickau udał się do Wittenbergi. Chociaż tu nie
udało mu się zjednać wielu ludzi, to jednak na
skutek jego działalności w mieście powstawały
tumulty, którym zapobiec nie był w stanie Filip
Melanchton. Tumulty skończyły się w Wittenberdze dopiero po powrocie Lutra z Wartburga,
który nazwał proroków z Zwickau marzycielami.
Kontakt z prorokami z Zwickau miał Tomasz
Müntzer z Allstedt, kaznodzieja w Zwickau, który
wykorzystywał ich do swoich rewolucyjnych celów. Powołując się także na własne wizje, wzniecił tzw. powstanie chłopów w Niemczech w 1525
roku. Pod wielu względami doktryna Müntzera
podobna była do nauki proroków z Zwickau.
Dla Lutra doktryna marzycieli, nowochrzczeńców, powołujących się na wewnętrzne objawienia z pominięciem Słowa Bożego, była nie do
przyjęcia, bowiem nie można jej było wyprowadzić z Nowego Testamentu. Chociaż Maria z Nazaretu, matka Pana Jezusa, otrzymała pouczenie
z ust Gabriela, że urodzi przyobiecanego ludowi
izraelskiemu Mesjasza, (podobnie także Józef), to
jednak tymi wyjątkami nie można obalić mocnego świadectwa biblijnego, że Duch Święty działa
przez Słowo Boże i wzbudza przez nie wiarę. Luter pisał: „W kwestiach, które dotyczą słowa mówionego, zewnętrznego, należy stanowczo przy
tym pozostawać, że Bóg nikomu nie udziela swojego Ducha lub łaski, nie posługując się słowem
lub też nie wyprzedzając zewnętrznego swojego
działania słowem, abyśmy mogli uchronić przed
entuzjastami, to znaczy tymi umysłami, które
tak się chlubią tym, że mają udział w Duchu, bez
pośrednictwa słowa i zanim jeszcze słowo darło,
później zaś do niego dostosowują Pismo lub słowo mówione, interpretując jego znaczenie według własnego upodobania”.
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Nauka o Słowie i Duchu Świętym jest więc
kryterium prawdziwości Kościoła w przeciwieństwie do herezji głoszonych przez marzycieli, którzy słowo Pisma dostosowywali do rzekomego
wewnętrznego objawienia. W piśmie „Przeciwko
niebieskim prorokom” z 1525 roku Luter uważa
naukę o udzielaniu Ducha poza zwiastowaniem
słowa Bożego i udzielaniem sakramentów za
wypaczenie Bożego porządku i Bożej woli.
3. Słowo Boga źródłem wiary
Prorok Jeremiasz, walcząc z tzw. fałszywymi prorokami, których Bóg nie powołał, wołał
w imieniu Pana Boga: „Prorok, który ma sen,
niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż
plewie do ziarna? – mówi Pan” (Jr 23,28), zaś
prorok czasów niewoli babilońskiej Izraela wołał:
„Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze,
to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa
są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe
niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.
Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam
nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy
ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do
mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia
pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 55,8-11).
Znacznie mocniejsze są nowotestamentowe
świadectwa. Autor Dziejów apostolskich pisze, że
w Filippi apostołowi Pawłowi: „przysłuchiwała się też pewna bogobojna kobieta, imieniem
Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury,
której Pan otworzył serce, tak iż skłaniała się do
tego, co Paweł mówił” (Dz 16,14).
Świadectwo apostoła Pawła w omawianej przez nas kwestii jest jasne i jednoznaczne:
„Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rz 10,17). Dlatego pisząc do
Kościoła w Rzymie, składa o sobie świadectwo:
„Dlatego nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1,16.17).
Podobnie uczy św. Jakub: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od
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Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy
byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń” (Jk 1,17.18).
Może się wydawać, że stanowisku reformacji, wyrażonemu w piątym artykule „Augustany”, przeczą słowa początkowych wierszy Listu
do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i wieloma
sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu
tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez
którego także wszechświat stworzył. On, który
jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty
i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy,
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł
po prawicy majestatu na wysokościach i stał
się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię” (Hbr 1,1-3). Słowa użyte przez autora Listów do Hebrajczyków:
‘przemawiał’, ‘przemówił’, ‘słowem swojej mocy’,
świadczą niedwuznacznie i niezbicie, że myśli on
wyłącznie o Słowie Bożym, a nie o objawieniach
z pominięciem Słowa Bożego. Prorocy otrzymywali słowo, Chrystus był ‘SŁOWEM’ i głosił słowo ewangelii.
4. „Jedynie słuch jest właściwym
zmysłem chrześcijanina”
To Luter napisał powyższe słowa w swoim
komentarzu do Listu do Hebrajczyków. W tym
krótkim zdaniu wittenberskiego reformatora
– jeśli podejść do niego uważnie i ze zrozumieniem – zawarta jest niemal cała teologia Słowa
Bożego Lutra. Dla Lutra Słowo Boże jest czymś
więcej niż formą i środkiem komunikacji. Z nim
i w nim z woli Bożej powiązane zostało dzieło
Chrystusa z krzyża, a mianowicie łaska i zbawienie, ponieważ Bóg ze swoim Słowem powiązał
swojego Ducha. Bez Ducha Świętego, słowo Pisma, przede wszystkim słowo zwiastowane, byłoby tylko słowem, a nie Słowem Bożym.
Luter jako egzegeta Pisma Świętego wiedział,
że łaska Boża jest okazywana człowiekowi. Nie
wywodzi się ona z wnętrza człowieka i na nią
człowiek nie zasługuje, ale pochodzi z zewnątrz,
jest z Boga i przez Boga udzielana. O tym człowiek nic by nie wiedział, gdyby nie mówiło mu
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o tym Słowo Pisma. Pismo bowiem mówi, że
Chrystus przyszedł, aby objawić „w przyszłych
wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski” Bożej,
„albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: to dar Boży; nie z uczynków,
aby się nikt nie chlubił” (Ef 2,6-9). Wiedział też,
a wiedział o tym z lektury Pisma Świętego, że
sprawiedliwość człowieka przed Bogiem, nie jest
owocem jego starań i pracy, pobożności i uczynków, ale jest darem Bożym. Bóg przyobleka człowieka sprawiedliwością Chrystusa, jak człowiek
swoje ciało przykrywa ubraniem. Wiedział, że pośredniczy w tym Ewangelia, która jest mocą Bożą
ku zbawieniu wierzącemu. Do Galacjan apostoł
Paweł pisał: „Gdy nadeszło wypełnienie czasu,
zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych,
którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia
dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto
Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych,
wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to
i dziedzicem przez Boga” (Ga 3,4-7), zaś św. Jan:
„On [Chrystus] objawił się, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma” (1 J 3, 5).
Rozstrzygająca też była odpowiedź na pytanie: „Jak mogę mieć Chrystusa?”, którą Luter odnajdywał na wielu miejscach Pisma Świętego.
Wttenberski reformator zwracając się do swoich
słuchaczy, mówił: „W jaki sposób Chrystus staje się naszym udziałem? siedzi przecież w niebie
po prawicy Ojca, nie stępuje do nas, do naszego
domu… Jak ja jednak mogę Go dosięgnąć i sprawić, że stanie się On moim udziałem. Nie możesz
Go mieć inaczej jak tylko przez Ewangelię, w której jest On obecny”. I dalej poucza: „Jeśli wierzę,
że jest On obecny w Ewangelii, wtedy Go właściwie przyjmuję i staje się On moim udziałem”. Ale
dlaczego Chrystus jest obecny w Ewangelii? On
przyszedł, aby ogłosić dobrą nowinę, Ewangelię,
dlatego po wszystkie czasy, gdzie głosi się Ewangelię przychodzi On i jest obecny. W inny sposób
Chrystus nie przychodzi tak „realnie” i tak bardzo
w sposób rzeczywisty, jak w swoim Słowie, bo
wypowiedziane słowo należy zawsze do tego,
który to słowo wypowiedział.
Ks. dr Marcin Luter nie wymyślił nauki, że
Bóg, Chrystus i Duch Święty jest nam udzielany
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jak tylko przez Słowo Boże, aby zwalczać marzycieli, ale zwalczał ich, bo siebie stawiali w miejsce Słowa Bożego.
5. Sakramenty widzialnym
Słowem Bożym
Chociaż pogląd, że sakramenty są widzialnym
Słowem Bożym, czasem budzi pewne kontrowersje i niezrozumienie, to jednak ma on głębokie
uzasadnienie w nauczaniu reformatorów. Przede
wszystkim Słowo Boże tworzy sakrament. Bez
słowa Bożego woda chrztu jest tylko zwykłą
wodą, a chleb i wino w sakramencie wieczerzy Pańskiej to tylko chleb i wino spożywane
w domu lub w restauracji. Sięgnijmy do Lutrowego „Małego katechizmu”. Pisze on w nim: „Chrzest
nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem
Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną”. Na
pytanie: „Które jest to Słowo Boże?” odpowiada: „Słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisane w ostatnim rozdziale Mateusza: Idźcie tedy
i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego”. To słowo w chrzcie
sprawia i daje „odpuszczenie grzechów, wybawia od śmierci i diabła i daje zbawienie wieczne
wszystkim, którzy wierzą w to, co mówią słowa
i obietnice Boże”.
Wittenberski reformator pisze też, jak się to
dzieje: „Woda wprawdzie tego nie czyni, ale Słowo Boże, które jest z wodą i przy wodzie, tudzież
wiara, ufająca temu Słowu Bożemu połączonemu
z wodą, gdyż bez Słowa Bożego woda jest samą
tylko wodą, a nie chrztem, lecz połączona ze Słowem Bożym jest Chrztem, to jest wodą życia pełną
łaski i kąpielą narodzenia się na nowo w Duchu
Świętym, jak święty Paweł mówi w liście do Tytusa, w rozdziale trzecim: Bóg zbawił nas przez kąpiel
odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni będąc
łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei
żywota wiecznego”. Podobnie objaśnia Wieczerzę
Pańską: Uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej sprawia podobnie jak Chrzest odpuszczenie, grzechów,
życie wieczne i zbawienie. Na pytanie”: „Jak się
to dzieje?”, Luter odpowiada: „Spożywanie i picie
wprawdzie tego nie czynią, lecz te słowa: Za was
się daje i wylewa na odpuszczenie grzechów. Albo-
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wiem słowa te obok cielesnego pożywania i picia
stanowią główną część sakramentu, i kto tym słowem wierzy, ten ma, co one mówią i opiewają, to
jest odpuszczenie grzechów”.
W „Dużym katechizmie” ks. dr Marcin Luter
pisze, że słowa i wody w Chrzcie nie da się oddzielić od siebie. „Jeśli bowiem Słowo [Boże] zostanie od niej odłączone, nie będzie to inna woda
od tej, której używa do gotowania służąca, zaś
chrzest może być wtedy nazwany zwykłą kąpielą;
jeżeli jednak Słowo jest z nią połączone, wówczas
mamy do czynienia z sakramentem, który się nazywa chrztem Chrystusowym”. Mając zaś na myśli Wieczerzę Pańską, pisze: „Słowo, powiadam,
jest tym, co stanowi o tym sakramencie i pozwala odróżnić, że nie jest on samym tylko chlebem
i winem, lecz jest i nazywa się Chrystusowym ciałem i krwią”. Słowo Boże czyni sakrament, dlatego sakrament jest postacią Słowa Bożego.
Filip Melanchton w dalszej części „Wyznania
augsburskiego” po artykułach o Chrzcie i Wieczerzy Pańskiej, w artykule trzynastym, zatytułowanym „O przyjmowaniu sakramentów” pisze: „Kościoły nasze uczą, że sakramenty są ustanowione
nie tylko znakami rozpoznawczymi wśród ludzi,
lecz raczej znakami i świadectwami woli Bożej
wobec nas, aby pokrzepiały i utwierdzały wiarę
tych, co przystępują do sakramentów. Dlatego
należy przystępować do sakramentów z wiarą,
która ufa obietnicom, jakie są przez nie objawione i zapowiedziane”.
Słowo Boże i sakramenty mają moc wiarotwórczą, a to dzięki Duchowi Bożemu, który przez Słowo Boże i sakramenty wzbudza
w słuchaczach słowa Bożego i w mających udział
w sakramentach wiarę, którą Bóg zalicza grzesznikom jako sprawiedliwość.
W nauce Kościoła tradycji wittenberskiej,
zgodnie z nauczaniem, że Słowo Boże tworzy
sakrament, słowami ustanowienia sakramentu
konsekruje się materialne elementy sakramentu,
czyli wodę w Chrzcie oraz chleb i wino w sakramencie Wieczerzy Pańskiej. W Kościele prawosławnym naucza się, że sakrament tworzy Duch
Święty. Pozornie te dwie tradycje teologiczne się
wykluczają. Tak jednak nie jest. Jeśli w tradycji
luterskiej środkiem i narzędziem działania jest
Duch Święty, to rozumie się, że to Duch Święty
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konsekruje materialne elementy sakramentów,
a więc On przez słowo ustanowienia sprawia,
że woda staje się Chrztem, a nie zwykłą kąpielą,
a chleb i wino Wieczerzą Pańską, a nie zwykłą
kolacją. Warto więc byłoby przed sakramentalną
konsekracją sakramentów do modlitwy włączyć
prośbę o przyjście i obecność Ducha Świętego,
chociaż On i bez tej modlitwy będzie obecny.
Chodzi jednak o przypomnienie i o świadomość,
że jest On obecny wśród wierzących, zgromadzonych w Kościele.
6. Zbawcza funkcja Ducha Świętego
Nie kto inny, jak Pan Jezus daje nam poznać,
w jaki sposób Bóg przez Ducha Świętego otwiera serca i wzbudza w nich wiarę. Chrystus powiedział: „Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo
jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was” (J 16, 7).
A więc gdy Syn zostanie wywyższony i odejdzie
do Ojca, wtedy Ojciec pośle Ducha Prawdy, aby
był wśród uczniów i wprowadził ich we wszelką
prawdę. Chrystus, który po zmartwychwstaniu
należał do innego wymiaru rzeczywistości, aniżeli uczniowie Jego, tchnął na nich i powiedział:
„Przyjmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22).
To, co uczynił Pan Jezus dla naszego zbawienia, a więc także dla naszej wiary, będzie
kontynuował Duch Święty. Mowa o tym jest
w dwóch wypowiedziach Chrystusa. Jezus w mowie pożegnalnej powiedział do swoich uczniów:
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”
(J 14,26) oraz „Mam wam jeszcze wiele do opowiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy
przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we
wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to,
co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi,
gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że
z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,12-15).
Nauczanie rozpoczęte przez Chrystusa kontynuować będzie Duch Święty. Jeśli w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym objawiona została
prawda, to Paraklet, Duch Święty będzie miał
za zadanie odsłonić głębię tej prawdy. ‘Nauczać’
oznacza bowiem nie tylko przyswoić uczniom
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wiedzę, podać im dotychczas nieznane prawdy,
lecz odkryć przed nimi jej sens i znaczenie zbawczego posłannictwa Chrystusa.
Duch Święty nauczy i przypomni wszystko,
a więc w przyszłości pozwoli poznać pełnię objawienia dokonanego w Chrystusie Jezusie. Wszystko zostało objawione w Chrystusie, w Synu posłanym przez Ojca, i wszystko Chrystus oznajmił
uczniom, cokolwiek usłyszał od Ojca. W arcykapłańskiej modlitwie Jezusa czytamy: „Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo
wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam” (por. J 15,15). Nie wszystko jednak
przyswojone zostało przez wiarę. Duch będzie nauczycielem w procesie percepcji objawienia.
Działalność Ducha Świętego koncentrować
się będzie na odsłonięciu samego centrum prawdy, tajemnicy Chrystusa, jedynej, doskonałej
i ostatecznej epifanii Ojca. Nie chodzi więc o objawienie jakiejś nowej prawdy, dotychczas nieznanego aspektu rzeczywistości Bożej. Wskazuje
na to również dalsza część wypowiedzi Jezusa:
„Nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek
usłyszy, mówić będzie (...). On mnie uwielbi,
gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (J 16,13.14).
Duch więc nie będzie miał nic do oznajmienia
i objawienia, co nie zostało już przez Syna objawione. Przejmie funkcję Syna i będzie ją kontynuował z woli Ojca i Syna. Duch Święty mówić
więc będzie przez słowo Ojca i przez Ewangelię
Syna, a więc przez Słowo żywego Boga.
Zbawcza funkcja Ducha Świętego, opisana
została w słowach Jezusa: „On, gdy przyjdzie,
przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości,
i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;
o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już
mnie nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego
świata został osądzony” (J 16,8-11).
Obiektem oddziaływania Ducha będzie świat,
który jest przedmiotem Bożej miłości (J 3,16).
Wykluczyć należy pogląd, że Duch Święty, przekonawszy świat o grzechu, osądzi go i potępi.
Duch Święty nie może czynić niczego, czego nie
uczynił Chrystus. Chrystus nie przyszedł sądzić
świata, lecz zbawić go. Duch Święty, Duch Prawdy, przekonując świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, uobecni zbawcze dzieło Syna Boże-
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go, Jezusa Chrystusa. Duch Prawdy prowadzi do
poznania prawdy, a kto pozna prawdę, staje się
prawdziwie wolnym w wierze i przez wiarę.
7. Duch Święty –
Bóg w nas i między nami
Pan Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym,
mówił o przyszłości, gdy my mówimy o Duchu Świętym mówimy o teraźniejszości, a jeśli
o przyszłości, to o tyle, że Duch prowadzi nas
ku przyszłości. Doświadczył tego apostoł Paweł,
napisał bowiem „Zapewne słyszeliście o darze
łaski Bożej, która mi została dana dla waszego
dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.
Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była
znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach,
a teraz została przez Ducha objawiona jego
świętym apostołom i prorokom” (Ef 3,2-5). Tego
i my doświadczamy, gdy Duch rozbudza w nas
wiarę i żar miłości do Boga.
Zauważyć należy, że Melanchton, pisząc o Duchu Świętym, że przychodzi On w Słowie i sakramentach, nic właściwie nie mówi o samym Duchu Świętym. Stąd zarzut, że teologia luterańska
za mało uwagi poświęca Duchowi Świętemu. Refleksja nad piątym artykułem „Augustany”, musi
więc znacznie pogłębić naukę o Duchu Świętym.
W starożytnym wyznaniu wiary, a mianowicie
w „Atanazjańskim wyznaniu wiary” o Duchu
Świętym jest mowa w następujący sposób: „Jaki
Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty: nie stworzony
Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch
Święty; niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn,
niezmierzony Duch Święty; wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty: a jednak nie
trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty, jak i nie trzej
nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, lecz jeden nie
stworzony i jeden niezmierzony”. Nauka ta wypływa z Pisma Świętego, gdzie w Starym Testamencie Duch Boży (Ruach JAHWE) jest formą
objawienia ukrytego Boga. Nowy Testament nie
tylko mówi o Duchu Świętym jako o Duchu Bożym, ale także o Duchu Chrystusa. Jak Bóg jest
tajemnicą, niedającą się wyrazić w ludzkich słowach, to można powiedzieć, że wielką tajemnicą jest również Duch Święty. Bóg w Nim i przez
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Niego objawia się Słowie i sakramentach. Działanie Ducha jest działaniem samego Boga, a dzieła
Ducha Świętego są dziełami samego Boga.
Prawdą jest, że Wcielony Chrystus, SŁOWO,
które stało się ciałem (J 1,14), jest jedyną drogą
do zbawienia, to prawdą też jest, że Duch Święty udzielany tylko przez Słowo, jest jedyną drogą, która prowadzi do zbawiennej wiary, gdyż
głoszone Słowo jest słowem Chrystusem, które
jest życiem, a sakramenty samym Chrystusem
(J 6,53-58). Jeśli w piątym artykule „Wyznania augsburskiego” jest mowa, że Duch Święty
jest dany w Słowie i sakramentach i przez nie
działa, to rodzi się pytanie o wolność i suwerenność Ducha Świętego. Nie ma mowy o tym
w „Wyznaniu augsburskim”, że Duch Święty
jest „przywiązany” jedynie do głoszonego Słowa
i udzielanych sakramentów. Formuła zawarta
w „Augustanie”: „gdzie i kiedy Bóg chce”, przypomina o suwerenności Boga, a że Bóg działa
w i przez swojego Ducha, dlatego odnosi się ona
także do Ducha Świętego. W jaki sposób działa
Duch Święty poza słowem i sakramentami, to
o tym nic nie pisze Melanchton w „Augustanie”.
Na pewno nie działa w taki sposób, jak chcieli
tego nowochrzczeńcy.
W kościele ewangelickim w Orzeszu w Diecezji katowickiej, za ołtarzem znajduje się witraż,
przedstawiający zstąpienie Ducha Świętego na
„uczniów”, ale tymi uczniami na witrażu są przedstawiciele ziemi śląskiej, a mianowicie górnik,
rolnik, nauczyciel, starzec i młodzieniec. Duch
Święty zstępuje na uczniów i uczennice Pańskie,
kiedy chce i gdzie chce. Nie można podważać suwerenności Ducha Świętego, działa On bowiem,
gdzie chce i kiedy chce, przede wszystkim wtedy, kiedy działa On przez Słowo Boże i sakramenty. Daje On poznanie prawdy i budzi wiarę
w różnych sytuacjach, w których może się znaleźć człowiek, np. w chorobie, podziwianiu stworzenia Bożego, kontemplacji na temat tajemnicy
człowieka (zon. Ps 8), ale zawsze, to nowe, które urodzi się w człowieku, musi być pogłębione
i ugruntowane przez Słowo Boże i sakramenty.
Ks. Marcin Luter dość często – powołując się na
słowa z 2. Księgi Mojżeszowej (33,22) – powtarzał,
że Boga poznajemy po śladach, które On pozostawia na ziemi, a więc zawsze widzimy tylko „plecy
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Boże”. Nie jest inaczej w wypadku Bożego Ducha
Świętego. Poznajemy Jego obecność po Jego dziełach w człowieku. Dlatego apostoł Paweł pisze
w Liście do Galacjan: „Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość”
(Ga 5,22. 23). A więc po miłości, radości, pokoju
itd. w wierzących i pośród nich.
Bóg jest tajemnicą, niepojęte są Jego wyroki, wymyka się On wszelkiej definicji, jest suwerenny i niepoznawalny. I to samo możemy powiedzieć o Duchu Świętym. Rozpoznajemy Go
w działaniu i jesteśmy świadomi Jego obecności,
a jednak jest niewidzialny i nieuchwytny; wydaje się być słaby, skoro działa w sposób delikatny, prawie niezauważalnie, a jednak jest potężny
i konieczny do życia duchowego i pobożnego.
Z Niego i w Nim żyjemy, bo wszystko przenika
i ogarnia. Chociaż każdy wierzący jest świątynią
dla Niego, to jednak jest wielki, ponieważ mieszka w całym ludzie Bożym. Jego działanie, jest
zarazem działaniem Ojca i Syna Bożego Jezusa
Chrystusa.
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Czasy ludzie wydarzenia
Wspomnij dawne dni, rozważcie lata minionych pokoleń 		
(5 Mż, 32,7a B.Ek.)

450 lat temu

27 grudnia 1571 roku urodził się w Weil pod
Stuttgartem Jan (Johannes) Kepler, niemiecki matematyk i astronom, jedna z czołowych
postaci tzw. rewolucji naukowej XVII wieku.
Najbardziej znany jest z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet, skodyfikowanych
przez późniejszych astronomów na podstawie
jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi
i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te
wykorzystano do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji Isaaca Newtona.
Jego ojciec, Heinrich Kepler, był drobnym
handlarzem i właścicielem szynku wiejskiego. Matka Johannesa, Katharina z domu Guldenmann, była córką karczmarza, zielarką
i uzdrowicielką, później oskarżoną o czary. Johannes był siedmiomiesięcznym wcześniakiem
i chorowitym dzieckiem. Miał cztery lata, gdy
przeszedł groźną chorobę – ospę. Od dzieciństwa przejawiał wielkie zdolności matematyczne, którymi zadziwiał podróżnych w karczmie
dziadka. Z astronomią zetknął się we wczesnym
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dzieciństwie. Mając 6 lat obserwował przelot
komety, a mając 9 lat zaćmienie Księżyca. Z powodu przebytej w dzieciństwie ospy miał słaby
wzrok, co utrudniało mu obserwacje astronomiczne. Droga na uniwersytet prowadziła przez
dwustopniowe kilkuletnie seminarium. Nauki
te Kepler ukończył we wrześniu 1588 roku, uzyskując stopień bakałarza. 17 września 1589 roku
rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie
w Tybindze. Zdobył wtedy reputację znakomitego matematyka i astrologa. Poznał zarówno
ptolemejską jak i kopernikańską teorię ruchu
planet. Stał się zwolennikiem systemu Kopernika, broniąc go zarówno z matematycznego,
jak i teologicznego punktu widzenia. Mimo początkowych planów pozostania pastorem, po
ukończeniu studiów w 1594 roku Kepler przyjął
zaoferowaną pozycję nauczyciela matematyki
i astronomii w protestanckiej szkole w Grazu.
Pierwsza ważna praca astronomiczna Keplera,
„Mysterium Cosmographicum” była publiczną obroną systemu kopernikańskiego. Kepler
twierdził, że doznał objawienia 19 lipca 1595
roku, demonstrując uczniom okresowe koniunkcje Saturna i Jowisza. Zorientował się, że każdy
wielokąt foremny wyznacza precyzyjny stosunek średnic okręgu opisanego do wpisanego, co
może być podstawą geometrii wszechświata. Po
nieudanych próbach dopasowania wielokątów
do danych obserwacyjnych Kepler spróbował
użyć wielościanów foremnych. Zauważył, że
umieszczając sferę wewnątrz wielościanu i opisując na nim kolejną sferę, uzyskuje się ścisłą zależność pomiędzy promieniami tych sfer. Ustawiając wielościany we właściwej kolejności,
uzyskuje się sześć sfer o promieniach odpowiadających promieniom orbit sześciu znanych planet: Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, Jowisza
i Saturna. Kepler uzyskał pozwolenie od władz
uniwersytetu na publikację manuskryptu, pod
warunkiem usunięcia fragmentów traktujących
o Biblii i dodania prostszego opisu systemu heliocentrycznego. Mysterium zostało opubliko-
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wane pod koniec 1596 roku. W 1597 roku Kepler
rozesłał jego kopie do ważnych astronomów
i patronów w Europie, czym zwrócił na siebie
uwagę jako na zdolnego naukowca. Zawarta
w pracy wylewna dedykacja do patronów
i ludzi kontrolujących pozycję Keplera w Grazu otworzyła mu drogę do kariery naukowej.
W 1621 roku Kepler opublikował rozszerzone
drugie wydanie Mysterium, zawierające poprawki i rozszerzenia uzyskane w ciągu 25 lat
pracy badawczej.
W grudniu 1595 roku Kepler został przedstawiony Barbarze Müller, dwudziestotrzyletniej
wdowie z córką. Müller była córką bogatego
właściciela młyna, a dodatkowo posiadała duży
majątek po swoich dwóch poprzednich mężach.
Pomimo szlachectwa Keplera, jej ojciec Jobst
początkowo sprzeciwiał się małżeństwu. Po wydaniu Mysterium i zdobyciu sławy Kepler został w końcu zaakceptowany. Barbara i Johannes wzięli ślub 27 kwietnia 1597 roku. Pierwsza
dwójka dzieci małżeństwa Keplerów zmarły
w niemowlęctwie. W 1602 roku urodziła im się
córka (Susanna), w 1604 roku syn (Friedrich)
i w 1607 roku kolejny syn (Ludwig).
Kepler starał się nawiązać współpracę
z astronomami, wśród nich z Nicolausem
Reimersem, nadwornym matematykiem Rudolfa II Habsburga i Tychonem Brahe. W grudniu 1599 roku Tycho zaprosił Keplera do odwiedzenia go w Pradze. Już 1 stycznia 1600 roku
Kepler wyruszył do Pragi w nadziei na uzyskanie patronatu Tychona i pomocy w rozwiązaniu jego problemów zarówno filozoficznych jak
i finansowych. Szybko został od razu cesarskim
matematykiem, którego obowiązkiem było zapewnianie astrologicznych porad dla cesarza.
Kepler doradzał też cesarzowi w sprawach politycznych. Cesarz był również zainteresowany
badaniami swoich nadwornych uczonych i na
bieżąco śledził odkrycia Keplera w dziedzinie
astronomii fizycznej. Pomimo że w Pradze jedynymi akceptowanymi wyznaniami był katolicyzm i husytyzm, nadworna pozycja Keplera
umożliwiała mu jednak swobodne wyznawanie luteranizmu. Wysoka pensja cesarskiego
doradcy w praktyce okazywała się niełatwa do
otrzymania z powodu ciągłej niewypłacalności
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cesarskiego skarbca. Między innymi z tych powodów życie małżeńskie Keplera nie układało
się pomyślnie. Praca na dworze pozwalała natomiast łatwo nawiązywać kontakty z innymi
astronomami i umożliwiała szybki postęp prac
naukowych.
W 1602 roku Kepler sformułował zasadę znaną dzisiaj jako drugie prawo Keplera: planety
przeczesują równe obszary orbity w równych
czasach. Przez kolejne kilka lat Kepler usiłował
opisać precyzyjnie całą orbitę Marsa, używając do tego różnych jajowatych orbit. W 1605
roku, po około 40 nieudanych próbach, doszedł w końcu do wniosku, że właściwym rozwiązaniem jest elipsa, którą wcześniej odrzucił
jako zbyt prostą, aby została przeoczona przez
innych astronomów. Przekonawszy się, że orbita eliptyczna dokładnie odpowiada danym
obserwacyjnym, doszedł do wniosku znanego
dziś jako pierwsze prawo Keplera, że wszystkie
planety poruszają się po elipsach, ze Słońcem w
jednym z ognisk.
W 1605 roku Kepler ukończył pisanie „Astronomia nova”. Wydanie dzieła przeciągnęło się
jednak do 1609 roku. W latach po wydaniu tego
dzieła Kepler skupił się głównie na tworzeniu
katalogu gwiazd. Publikował prace poświęcone datowaniu wydarzeń biblijnych i krytykujące katastroficzne przewidywania astrologów.
Na początku 1610 roku Galileusz, używając
skonstruowanego przez siebie teleskopu, odkrył cztery księżyce Jowisza i chcąc podnieść ich
rangę przedstawił je Keplerowi. Kepler odpowiedział entuzjastycznie, publikując Dissertatio
cum Nuncio Sidereo, w którym poparł wyniki
obserwacji Galileusza i przedstawił kilka wytłumaczeń i konsekwencji tego odkrycia. Zainspirowany teleskopem Galileusza Kepler zaczął
prowadzić własne badania nad optyką teleskopów. Swoje wyniki opublikował w 1611 roku
w Dioptrice. Opisał tam podstawy teoretyczne
działania podwójnie wypukłych i podwójnie
wklęsłych soczewek oraz ich kombinacji w teleskopie Galileusza. Praca ta zawierała projekt
ulepszonego teleskopu, w którym dwie wypukłe soczewki dawały większe powiększenie, niż
kombinacja wypukłej i wklęsłej u Galileusza.
W tym samym roku, jako prezent noworoczny,
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Kepler napisał dla swojego przyjaciela barona
Wackhera traktat o sześciokątnych płatkach
śniegu, w którym postulował ziarnistość budowy materii, a sześciokątne ich ułożenie jest przestrzennie najefektywniejszym.
W 1611 roku nasiliły się napięcia polityczno
-religijne w Pradze. Po abdykacji Rudolfa królem Czech został jego brat Maciej. Choć Kepler
doradzał również nowemu władcy, jego pozycja
na dworze, jako protestanta, znacznie osłabła.
W tym samym roku Barbara Kepler zachorowała, a wkrótce potem ich trójka dzieci zachorowała na ospę. Zmarł wówczas ich syn, Friedrich. Po
jego śmierci Kepler wysłał listy do potencjalnych patronów w Tybindze i Padwie, szukając
możliwości nowej posady. Uniwersytet w Padwie dzięki rekomendacji Galileusza, zaproponował Keplerowi stanowisko profesora. Kepler
zdecydował się zamiast tego przyjąć pozycję nauczyciela matematyki w Linzu. Zanim zdążył się
tam przenieść, jego żona miała nawrót choroby
i zmarła.
Maciej Habsburg po przejęciu władzy pozostawił Keplera na stanowisku, ale pozwolił mu
przeprowadzić się do Linzu. W Linzu głównym
obowiązkiem Keplera było nauczanie w lokalnej
szkole ewangelickiej i zapewnianie astrologicznych i astronomicznych porad. Przez pierwsze
lata cieszył się tam lepszym bezpieczeństwem
finansowym i religijnym niż w Pradze. Pierwszą pracą, którą wydał w Linzu, była „De vero
Anno” (1613), szeroki traktat o latach narodzenia Chrystusa. Uczestniczył wtedy w dyskusji
o wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego w
ewangelickich landach Niemiec. Napisał wpływowy matematyczny traktat Nova stereometria doliorum vinariorum o mierzeniu objętości
nieregularnych pojemników i beczek, który został opublikowany w 1615 roku.
30 października 1613 roku Kepler poślubił
24-letnią Susannę Reuttinger. Według opinii
ówczesnych mieszkańców Linzu była to nadzwyczaj ładna niewiasta. Jej rodzice od dawna
nie żyli i dlatego długo przebywała na dworze baronowej Starhemberg, gdzie otrzymała
staranne wychowanie. W ciągu 17 lat pożycia
Zuzanna urodziła mu siedmioro dzieci, lecz tylko czworo z nich przeżyło swego ojca. W chwili
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śmierci Keplera żona i czworo nieletnich dzieci znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu.
Osieroconą rodziną uczonego zaopiekował się
zięć Jakub Bartsch. Ich pierwsza trójka dzieci
zmarła w dzieciństwie. Kolejne trzy dożyły dorosłości: Cordula (ur. 1621), Fridmar (1623) i Hildebert (1625).
Od ukończenia „Astronomia nova” Kepler
planował stworzenie podręcznika astronomii.
Plany te zrealizował w Linzu w postaci trzytomowego dzieła „Epitome astronomia Copernicanae”. Pierwszy tom został wydany w 1617 roku,
drugi w 1620 roku, a trzeci w 1621. Podręcznik
ten opisywał Keplerowski model z elipsami
i stał się najbardziej wpływową z publikacji
Keplera. Zawierał wszystkie trzy prawa Keplera
i próby wytłumaczenia ruchów ciał niebieskich
przy pomocy fizyki. Dzieło to zostało umieszczone przez Kościół katolicki na Indeksie ksiąg
zakazanych. W 1619 roku Kepler opublikował
Harmonia Światów. W dziele tym usiłował
wyjaśnić proporcje w świecie, w szczególności
w obiektach astronomicznych. Praca zaczynała
się od rozważań o wielokątach i bryłach foremnych oraz o figurach nazwanych potem wielościanami Keplera. W 1623 roku Kepler ukończył
tablice rudolfińskie – katalog gwiazd, nad którym pracował ponad 20 lat. Zawierał on położenie około 1500 gwiazd i był wtedy uznawany
za największe jego dzieło. Publikacja tego dzieła
nastąpiła dopiero w 1627 roku.
W międzyczasie kolejne napięcia religijne
i wojna trzydziestoletnia zagroziły ponownie
bezpieczeństwu rodziny Keplerów. W 1626 Linz
znalazł się pod oblężeniem. Kepler przeniósł się
do Ulm. W 1628 roku, po zwycięstwie sił cesarza
Ferdynanda pod dowództwem Albrechta von
Wallenstein, Kepler stał się oficjalnym doradcą
Wallensteina. Większość czasu spędzał wtedy
w podróży – między dworem w Pradze, rodziną w Ulm i domem w Linzu. 25 lipca 1628 roku
na wezwanie Wallensteina przybył wraz z żoną
i dziećmi do Żagania. Książę żagański zapewnił
mu mieszkanie, obserwatorium astronomiczne, zbudował drukarnię, wypłacał mu również
coroczne stypendium. W Żaganiu Kepler skończył swoje dzieło „Somnium astronomia lunari”, czyli Sen o astronomii księżyca. Wydał je
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w 1634 jego syn Ludwik. W 1630 roku wyruszył
konno do Ratyzbony na wieść o niełasce swojego protektora. Prawdopodobnie trudy podróży
spowodowały, że kilka dni później zachorował
i zmarł 15 listopada 1630 roku. Pogrzeb odbył
się 17 bądź 18 listopada na ewangelickim cmentarzu za miastem. Wzięli w nim udział nie tylko
przyjaciele i znajomi, ale także różne znakomitości obecne w mieście z okazji zjazdu elektorów.
Na nagrobku Keplera znalazł się wiersz ułożony
przez niego samego:
Wymierzyłem niebiosa, teraz mierzyć będę
cienie ziemi.
Dusza należała do niebios, cień ciała tu leży.
Kilka lat później cmentarz, a wraz z nim
i grób Keplera, zostały całkowicie zniszczone
w wyniku działań wojennych. Dziś w Ratyzbonie znajduje się jedynie symboliczny grób wielkiego astronoma.
Teorie Keplera nie zostały natychmiast zaakceptowane przez astronomów jego czasów.
„Epitome astronomia Copernicanae” była czytana przez astronomów w całej Europie i po
śmierci Keplera stała się głównym podręcznikiem astronomii, przekonując wielu do jego
teorii. Tłumaczenia wielu dzieł Keplera były
wydawane pod koniec XIX i na początku XX
wieku. W latach trzydziestych XX wieku historycy stworzyli pojęcie rewolucji naukowej jako
kluczowego momentu w rozwoju nauki. Kepler
został wtedy określony jako centralna postać tej
rewolucji. Dyskusja nad rolą w niej Keplera zrodziła wiele prac i publikacji, gdzie Kepler został
opisany jako moralny, teologiczny i intelektualny bohater rewolucji naukowej.
450 lat temu
24 listopada 1571 roku zmarł w Moravskim
Krumlovie Jan Blahoslav, czeski humanista,
pisarz, poeta, tłumacz, etymolog, hymnograf,
teoretyk muzyki i kompozytor. Urodził się 20
lutego 1523 roku w Przerowie. Jan Blahoslav
należał do najważniejszych reprezentantów jednoty braterskiej w czasie renesansu. Był poetą,
tłumaczem, filologiem i teoretykiem muzyki. Za
jego staraniem wydano kancjonały, których był
redaktorem i wydawcą. Jan Blahoslav został
biskupem Jednoty Braci Czeskich W roku 1564
przetłumaczył Nowy Testament na język czeski,
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który to tekst został później włączony do tzw.
Biblii Kralickiej. Tłumaczenia Nowego Testamentu oparł na dwóch edycjach szwajcarskich:
genewskiej Biblia utriusque Testamenti latina z roku 1555 i wydanego w Zurychu Novum
Iesu Christi Domini nostri Testamentum z roku
1559. Ponieważ jednota nie miała własnej drukarni, zmuszona była korzystać z sympatyzujących zagranicznych oficyn. Druk opracowanego
przez Blahoslava kancjonału pt. „Piesně chval
božských” powierzono w latach 1560-61 wielkopolskiej oficynie w Szamotułach. Już w kolejnym roku doszło do odkupienia przez jednotę
części drukarni z Szamotuł i otworzenia własnej
w Ivaničicích. Tam drukowano w latach 1562-64
drugie wydanie kancjonału pod nieco zmienionym tytułem „Písně duchovní evangelistské”.
Druk pierwszego wydania Nowego Testamentu w formacie 120 miało miejsce w Ivaničicích. Drugie wydanie ukazało się w formacie
oktawy (80) już w 1568 roku, także wydrukowane w Ivaničicích.
50 lat temu
8 listopada 1971 roku zmarł ks. dr Andrzej Buzek, proboszcz i budowniczy kościoła we Frydku, pieśniarz, i historyk. Urodził się 3 listopada
1885 roku w Końskiej na Śląsku Cieszyńskim, w
rodzinie Jerzego, działacza społecznego, i Zuzanny z domu Delong. Był młodszym bratem Józefa, posła na Sejm Ustawodawczy. Po złożeniu
egzaminu maturalnego w Cieszynie (1904), studiował prawo na Uniwersytecie we Lwowie.
W ten sposób poszedł w ślady starszego brata,
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Był autorem m.in. Historii Kościoła (1956)
oraz wspomnień Z ziemi piastowskiej (1963). W
1969 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w
Warszawie nadała mu tytuł doktora honoris
causa. Zmarł 8 listopada 1971 r. Został pochowany na cieszyńskim cmentarzu ewangelickim.
75 lat temu

Józefa (1873-1936), późniejszego profesora prawa i statystyki Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Szkoły Głównej Handlowej, posła, senatora, twórcy Głównego Urzędu Statystycznego.
Jednakże w 1905 r. przeniósł się do Wiednia na
wydział teologii ewangelickiej. Studiował także
w Halle. Po ukończeniu studiów teologicznych
został ordynowany w 1909 roku a w latach
1908-18 pełnił urząd proboszcza polsko-czeskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej we Frydku na
Zaolziu. Z jego inicjatywy wybudowano tam
kościół. Po zajęciu Zaolzia przez Czechosłowację, zmuszony został przenieść się do polskiego Cieszyna, gdzie od 1919 roku pełnił funkcję
prefekta szkół średnich. W latach 1928–1939 był
pomocniczym kapelanem wyznania ewangelicko-augsburskiego Okręgu korpusu Nr V. Zweryfikowany w stopniu kapelana ze starszeństwem
z 1 czerwca 1919 roku w duchowieństwie rezerwy wyznania ewangelicko-augsburskiego.
W 1940 roku aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau,
a następnie Mauthausen-Gusen. W 1952 roku
przeszedł w stan spoczynku. Był znanym publicystą religijnym, pisząc wiele artykułów w czasopismach ewangelickich, kazań i pieśni religijnych a także autorem publikacji poświęconych
historii Kościoła. W 1952 r. przeszedł w stan spoczynku.
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29 października 1946 roku zmarł Paweł Hulka
-Laskowski. (zob. też IP 42/2006 s.8)
Paweł Hulka przyszedł na świat 25 czerwca 1881 roku w protestanckiej rodzinie czeskich
imigrantów, jako syn Józefa i Elżbiety z Howorków, pracowników żyrardowskiej Fabryki
Wyrobów Lnianych. Po ukończeniu szkoły fabrycznej w 1892 roku, mając niespełna 12 lat, rozpoczął pracę jako goniec i pomocnik rachmistrza
w kantorze tkalni, gdzie przez 13 godzin dziennie
obliczał wypłaty dla robotników i roznosił korespondencje fabryczną po oddziałach. Aby móc
kupować książki, oszczędzał pieniądze kosztem
jedzenia i ubrania. Postanowił nawet, że sam
przerobi program gimnazjalny, ucząc się wieczorami i nocami. Zaczął także uczyć się języków
obcych i czytać literaturę czeską. Aby zagłuszyć
głód i „płoszyć” sen w nocy, gdy siedział nad
książkami, palił podkradane ojcu papierosy.
Szybko nabawił się gruźlicy i szczęśliwym zbiegiem okoliczności o zdolnym samouku dowiedział się współwłaściciel żyrardowskich zakładów włókienniczych Karol Dittrich junior, który
wysłał go do sanatorium, a później ufundował
mu studia na uniwersytecie w Heidelbergu,
gdzie Hulka w latach 1903-08 studiował filozo-
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fię, religioznawstwo i teologię.
Języka czeskiego nauczył się za młodu od
pracownika kantoru fabrycznego, Procházki
w Żyrardowie. W początkach XX wieku tamtejsze zakłady tekstylne należały do największych
w Europie, a wśród zatrudnionych w nich cudzoziemców, specjalistów z dziedziny przędzalnictwa i tkactwa, na kilka lat przed I wojną
światową pojawili się także Czesi. Hulka, sam
spolonizowany potomek czeskich protestantów,
którzy opuścili ojczyznę po klęsce antyhabsburskiego powstania w 1620 roku, mniemał,
że zna język przodków. Dopiero gdy zajrzał do
prenumerowanych przez Procházkę gazet i książek, zdał sobie sprawę, jak niewiele znany mu
jest język wygnańców, który był tak już spolonizowany, że całe niemal słownictwo i składnia były polskie, i nie ma już nic wspólnego
z nowożytną czeszczyzną. Hulka zaczął się więc
uczyć języka czeskiego i wkrótce zaczął czytać
dziennik Czas organ realistów czeskich, którego
duszą był profesor Tomasz Masaryk, późniejszy
pierwszy prezydent Czechosłowacji (1918-35).
W 1901 roku zadebiutował tłumaczeniem nowelki Svatopluka Čecha Jastrząb contra Hordliczka, wydrukowanym na łamach Tygodnika
Ilustrowanego. Odtąd używał pseudonimu literackiego Paweł Laskowski (hulka – po czesku
znaczy laska.
Po powrocie z Heidelbergu Paweł Hulka-Laskowski, wraz z żoną Kazimierą i córką Elżbietą, zamieszkał w Grodzisku Mazowieckim. W
czerwcu 1910 r. oboje zostali aresztowani pod zarzutem współudziału w zamachu na komendanta carskiej żandarmerii i umieszczeni na Pawiaku. Po zwolnieniu z więzienia przeprowadzili się
do Żyrardowa. Rodzinę utrzymywał z tłumaczeń
z języka niemieckiego i z francuskiego. „Przyjmowałem każdą nadarzającą się pracę i przesiadywałem przy maszynie do pisania po kilkanaście godzin dziennie. Zresztą pracować lubiłem
i robota stawała się dla mnie nałogiem, niestety, rujnującym” – wspominał w książce „Mój
Żyrardów” (1934). Kaligraficzny wzorzec szkolny,
opiewający, że cierpliwością i pracą ludzie się
bogacą, był nieścisły, bo nie mówił, czyją pracą
i kto się bogaci. Ja od własnej pracy ubożałem.
Miałem jej coraz więcej, ale zarobki były coraz
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mniejsze” – napisał. Już przed I wojną światową pisał do takich pism, jak „Bluszcz”, „Echo Literacko-Artystyczne”, „Sfinks” i „Myśl Niepodległa”. W 1915 r. stał się jednym z twórców „Klubu
Robotniczego” zajmującego się działalnością
oświatową w środowisku żyrardowskich robotników. W stowarzyszeniu „Samokształcenie”
wykładał historię cywilizacji. Potem został prelegentem Polskiej Macierzy Szkolnej. Po wybuchu wojny Hulkowie przenieśli się do jednego
z robotniczych domów. Aby utrzymać rodzinę,
Hulka otworzył biuro pisania podań do urzędów okupacyjnych. W lutym 1920 roku Hulka
wyjechał do Pragi, by objąć stanowisko referenta prasowego w polskim poselstwie. Stolica Czechosłowacji „była bardzo sąsiedzka, miła,
demokratyczna, nawet podczas kampanii przedwyborczej” – ocenił. Po trzech miesiącach wrócił
do Żyrardowa i nawiązał współpracę z wieloma
czasopismami, w tym również z prasą ewangelicką. Od 1924 r. był stałym współpracownikiem
„Wiadomości Literackich”. Po wybuchu Wielkiego Kryzysu gospodarczego oraz po przejęciu zakładów żyrardowskich przez Francuza Marcela
Boussaca podjął zdecydowaną kampanię prasową przeciwko nowej dyrekcji fabryki – dzięki
czemu sprawa żyrardowska nabrała rozgłosu.
W 1934 roku ukazała się książka „Mój Żyrardów” dedykowana robotnikom żyrardowskim.
Walka pisarza przyniosła rezultaty i już w 1936
roku zakłady żyrardowskie wróciły pod zarząd
państwowy. Ocenia się dziś, że Hulka był wybitnym pisarzem, tłumaczem, religioznawcą,
publicystą, krytykiem literackim, wolnomyślicielem i niestrudzonym społecznikiem. Swoją
twórczością zapisał się na trwałe w historii literatury polskiej. Dla żyrardowian najcenniejszą
pozycją w dorobku pisarza jest pamiętnikarska
powieść zatytułowana „Mój Żyrardów”, która
najpełniej obrazuje życie społeczności miasta
z przełomu XIX i XX wieku. Jako tłumacz, największy rozgłos Paweł Hulka-Laskowski zyskał
przekładem „Przygód dobrego wojaka Szwejka”
Jaroslava Haška, wydanym w 1931 roku i do dziś
uważanym za najtrafniejsze. Krytyk Aleksander
Kaczorowski określił, że Paweł Hulka-Laskowski natychmiast poznał się na Szwejku. Podczas
gdy czescy krytycy skwitowali powieść Haška
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jako przykład literatury drugorzędnej, straganowej, tłumacz na łamach Wiadomości Literackich
okrzyknął ją arcydziełem.
„Czytałem wtedy po raz nie wiem który Dobrego wojaka Szwejka i szukałem nakładcy dla
swego tłumaczenia, ale rzecz dziwna, nie znajdowałem go. Nie mogłem żadnego z wydawców
przekonać, że to jest dobre i że to pójdzie. Autor
Szwejka, Jarosław Haśek już nie żył, a wydawca
czeski, Synek, zgadzał się udzielić autoryzacji na
tłumaczenie, gdy mu wskażę firmę wydawniczą,
która tłumaczenie moje wyda. Jednocześnie zastrzegał się, że wszystkie nieparlamentarne słowa muszą być przetłumaczone dosłownie bez
żadnej eufemizacji i wykropkowywań. Po prostu taki był warunek, nad którym nie dopuszczał dyskusji. Wpadłem na pomysł przesłania
Wiadomościom krótkiej notatki O dobrym wojaku Szwejku i nakładca znalazł się od razu. Rój
poznał się na Haśku i niebawem mogłem był
przystąpić do tłumaczenia tej ciekawej książki”
- wspominał Hulka-Laskowski. Warto przypomnieć, że artykuł Hulki, który przekonał właścicieli Roju - Melchiora Wańkowicza i Mariana
Kistera – miał tytuł Czeski Rabelais – Cervantes.
Powieść o Szwejku. Historia wojaka-aforysty.
W latach 1929–31 ukazały się kolejne tomy Przygód dobrego wojaka Szwejka podczas wojny
światowej.
Prócz Szwejka Paweł Hulka-Laskowski przełożył – z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, czeskiego i rosyjskiego – m.in. trylogię:
Hardubal, Meteor i Zwyczajne życie oraz Fabrykę Absolutu Karela Capka, Amerykę i Syna
człowieczego Emila Ludwiga, Rodzinę Thibault
Rogera Martina du Gard, Życie św. Franciszka
z Asyżu Paula Sabatiera, Napoleona Dymitra
Mereżkowskiego, Rokoko Boehena, Ludzi genialnych Ernsta Krestchmera i Podróże Guliwera Jonathana Swifta. Sam był autorem m. in.
Mojego Żyrardowa, Księżyca nad Cieszynem,
powieści o życiu ewangelików pt. „Porucznik
Regier” i antologii „Pięć wieków herezji”.
Czas niemieckiej okupacji rodzina Hulków
przeżyła w Żyrardowie. „We wrześniu 1940 r.
Hulka-Laskowski wraz z innymi wybitnymi
osobistościami życia literackiego i kulturalnego
Polski, m.in. K. Irzykowskim, K. Junosza-Stę-

www.parafiajaworze.pl

powskim, S. Kisielewskim otrzymał list od Miry
Zimińskiej, w którym artystka zapraszała Go
i innych twórców do Karolina pod Warszawą
na dwutygodniowe wczasy. Zjazd takiej elity
nie mógł być niezauważony przez gestapo, które zorganizowało obławę i zamknęło wszystkich
na Pawiaku. Po kilku tygodniach Hulka dzięki
staraniom rodziny i przyjaciół został zwolniony z aresztu. Niestety, pozbawiony możliwości
zarobkowania piórem znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Po zakończeniu II wojny światowej, by podreperować nadwątlone
w czasie okupacji zdrowie, przeniósł się na Śląsk
Cieszyński. 29 października 1946 roku zmarł na
wylew krwi do mózgu w cieszyńskim szpitalu. Pochowano go na cmentarzu ewangelickim
w Cieszynie.
Katarzyna Przybyła napisała; „Gdy umierał
Paweł Hulka-Laskowski, który zabiegał o pojednanie, o oddanie słuszności protestantom wśród
katolickiej – szczególnie po drugiej wojnie światowej – większości, nic nie wskazywało, że ono
nastąpi. Od lat 20. XX wieku datuje się myśl
ekumeniczna, która wyszła z łona kościołów
protestanckich, ale przez Kościół katolicki została podjęta dopiero później. Hulka-Laskowski
był więc propagatorem tej myśli. Pisał publikacje do pisma »Jednota« – właśnie o charakterze
ekumenicznym (prezentowano w nim wiadomości z życia mniejszości wyznaniowych)”.
Na portalu zyrardow.pl. napisano: „Uważamy Pawła Hulkę-Laskowskiego za najwybitniejszego żyrardowianina. Dowodem pamięci
i szacunku jest nazwanie Jego imieniem jednej
z ulic oraz umieszczenie w 1966 roku tablicy pamiątkowej na domu przy ul. Narutowicza 34,
w którym mieszkał i tworzył, a gdzie w 1991
roku otwarta została filia Muzeum Okręgowego
w Żyrardowie-Gabinet Pisarza. Jego imię nosi
także Miejska Biblioteka Publiczna i Ośrodek
Badania Kultury Miasta TPŻ”.
Pisarz uznawany jest za najwybitniejszego obywatela miasta
Żyrardowa.
Z różnych źródeł zebrał
Józef Król
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POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
IV kwartał 2021 roku
4 października br. na pierwszym w tym
kwartale spotkaniu temat „Jan Amos Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci
czeskich w 350 rocznicę śmierci” przedstawił
dr Józef Szymeczek, pracownik naukowy Uniwersytetu w Ostrawie.

Jan Amos Komeński to wielki, wspaniały
człowiek i pedagog, nazywany jest również
ojcem pedagogiki nowożytnej, gdyż wiele jego
myśli i poglądów ma charakter ponadczasowy.
Urodził się 28 marca 1592 roku w Nivnicy
na Morawach w Czechach, kształcił się na Uniwersytecie w Heidelbergu. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej,
układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a w szczególności dydaktycznych.
Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu,
a także nauczanie w języku ojczystym.
W 1616 roku został duchownym Braci Czeskich,
a w 1627 roku na skutek prześladowań religijnych musiał opuścić Czechy. Jako przywódca
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radykalnego ruchu politycznego i religijnego
zwalczany w Czechach przez Habsburgów i Kościół katolicki schronił się w Polsce w Lesznie
u Rafała Leszczyńskiego. W Lesznie mieszkał
przez 28 lat. Pracował, jednocześnie będąc profesorem leszczyńskiego gimnazjum, które dzięki niemu stało się znanym i chętnie wybieranym miejscem pobierania nauki przez polską
i czeską młodzież. W trakcie najazdu szwedzkiego na Polskę poparł Szwedów, pisząc odezwę do Polaków, by wyrzekli się katolicyzmu,
co spowodowało akcję odwetową i spalenie
miasta w 1656 roku przez wojska polskie. Utracił wówczas swoją bibliotekę i rękopisy oraz
musiał uchodzić z miasta. Zamieszkał na Śląsku a następnie przeniósł się do Amsterdamu
w Holandii, gdzie zmarł 15 listopada 1670 roku.
Pochowany został w kalwińskim kościele na
przedmieściu Amsterdamu. Jego największe
dzieło „Wielka Dydaktyka „( Didaktika Magna) z 1638 roku było przez wieki inspiracją
dla wieku reformatorów oświaty w Europie.
Po zakończeniu prelekcji tradycyjnie już odbyła się dyskusja, zwłaszcza, że w ub. roku planowaliśmy wycieczkę do Leszna, która z powodu pandemii nie doszła do skutku. Może
uda się ją zrealizować w przyszłym roku.
8 listopada 2021 roku na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw temat
„Marcin Luter przed sejmem w Wormacji –
500 lecie wydarzenia” przedstawił ks. Andrzej
Mendrok z Jasienicy.
W 1521 roku Marcin Luter był już postacią
dobrze znaną. Jego pisma szybko obiegły cały
kraj. Paląc publicznie bullę papieską wzywającą go do odwołania swoich pism, wykluczył
się z ówczesnego Kościoła Zachodniego. Cesarz
Karol V musiał zareagować – wezwał Marcina Lutra na sejm do Wormacji, żeby publicznie
odwołał wszystko, co do tej pory napisał.
W dniu 18 kwietnia 1521 roku Reformator
stanął przed cesarzem i sejmem, lecz nie wy-
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Dla zainteresowanych temat ten bardzo
szczegółowo i wyczerpująco opisał ks. Andrzej
Krzykowski w naszym Informatorze Parafialnym „Z życia i wiary” nr 101 i 102 oraz bp Marian Niemiec w Zwiastunie Ewangelickim nr 21.
W dzień pamiątki zmarłych 1 listopada
2021 roku członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie już kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe
w wysokości 5254 zł przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków
i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym
i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
rzekł się tego, co wcześniej napisał i do czego był przekonany. Wygłosił przemówienie,
w którym odmówił odwołania swojego stanowiska i poglądów, dopóki nie zostanie przekonany w oparciu o prawdy zapisane w Piśmie Świętym, że naucza inaczej. Od tej chwili
życie ks. Marcina Lutra było w wielkim zagrożeniu. Władze świeckie szybko by go ujęły
i jako banitę spaliły na stosie. Pomocy udzielił
mu książę Saksonii Fryderyk Mądry. Na jego
polecenie zainscenizowano napad, w wyniku
którego Marcin Luter został uprowadzony na
zamek Wartburg pod Eisenach, który stał się
dla niego kryjówką na kilkanaście miesięcy.

R E K L A M A

Planowane na 13 grudnia spotkanie adwentowo- wigilijne ze względu na rozwijającą się
pandemię zostało przełożone na 10 stycznia
2022 roku jako spotkanie noworoczne.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 roku Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu składa wszystkim Czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia cudownych świąt,
rodzinnego ciepła, wielkiej radości, a przede
wszystkim dużo zdrowia w tych
trudnych czasach.
Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala

www.parafiajaworze.pl
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Ogólnopolska nagroda
za 2020 rok
w kategorii podróże
dla jaworzanki
Angeliki Milli wraz z rodziną
Nagrody „KOLOSY 2020” w kategorii żeglarstwo, alpinizm, podróże, eksploracja jaskiń
i wyczyn roku zostały przyznane przez kapitułę i wręczone na ogólnopolskim spotkaniu
w dniach 1 – 3 października 2021 roku w Gdyni.
W kategorii podróże KOLOSA otrzymała
Angelika Milli wraz z dwójką maluchów 4 –
letnim Iyanem i 2 – letnią Ingis oraz partnerem
Mo Mouhamadem Abdoulvahab za oryginalny pomysł przemierzenia Ameryki Południowej od Patagonii do południowych krańców
Argentyny i z powrotem wzdłuż Andów aż do
Boliwii na ….koniach w 2018 roku.
Oto kilka wypowiedzi naszych podróżników.
Angelika : „Podróż konna różni się od wszystkich innych typów podróży. Uważam, że jest
to jeden z najbardziej autentycznych sposobów podróżowania. Sposób, w jaki ludzie przemieszczali się tysiące lat temu, teraz praktycznie zanikł. Kiedy siedzisz na końskim grzbiecie
i rytmicznie poruszasz się naprzód, nie wiesz, co
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spotkasz na swojej
drodze za 2, 3, 5 kilometrów.”
Mo Mouhamad:
„Zakochałem
się
w podróżach. Podróżowałem
po
świecie przez 5 lat
bez przerwy. Odwiedziłem 59 krajów.
Jeździłem
autostopem, rowerem, chodziłem, żeglowałem, latałem
i miałem jedno
marzenie – spróbować jazdy konnej.”
Widzimy rzeczy takimi, jakie są naprawdę; ludzi takimi jacy są i jak wyglądają, jak
wygląda prawdziwe życie blisko natury.
Gdy podróżujesz konno, widzisz rzeczy, które ci umykają, podróżując innymi środkami
transportu.”.
Gratulujemy pomysłu, realizacji i nagrody.
Angelika Milli opowiadała
o swoich podróżach na spotkaniu Oddziału PTEw Jaworze
w dniu 5 lipca 2021 r.
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Zespół Cantate
Z Kroniki Zespołu

Czas adwentowy, czas świąteczny

We wrześniu odbyła się Pamiątka Założenia
Kościoła w Jasienicy. Niestety, w tym roku nie
udało nam się zaśpiewać w czasie tej uroczystości. Dlatego też postanowiliśmy ubogacić
naszymi pieśniami nabożeństwo w następną
niedzielę po Pamiątce Założenia, czyli 26 września.

W sobotę 9 października odbyła się po rocznej przerwie „Kolacja dla kobiet” w Hotelu Jawor, podczas której wykonaliśmy kilka utworów. Nietypowe miejsce i termin, jednak czas
spędzony na rozważaniu, modlitwie, śpiewie
i rozmowach ubogacił duchowo każdego z nas.
Wyjątkowo smaczna strawa dla ciała była dodatkowym atutem tego cyklicznego spotkania.
W połowie listopada zostaliśmy poproszeni
o zaśpiewanie w czasie nabożeństwa w Starym
Bielsku z okazji wspomnienia – w pierwszą
rocznicę śmierci poprzedniego kuratora Parafii.
Rok wcześniej, z powodu obostrzeń epidemicznych, nie wszyscy mogli uczestniczyć w pogrzebie śp. Krzysztofa Tyrny. Dlatego też po roku
udało nam się zaśpiewać kilka pieśni w czasie
nabożeństwa w dniu 14 listopada. Ponadto
spontanicznie i w mniejszym składzie uczestniczymy aktywnie w nabożeństwach, wzbogacając naszym śpiewem różne uroczystości.
www.parafiajaworze.pl

Wkroczyliśmy w czas adwentu i niedługo
Święta Bożego Narodzenia. Członkowie Zespołu co roku o tej porze intensywnie ćwiczą
kolędy. Jednak rok temu nie dane nam było
spotkać się na próbach. Udało nam się za pomocą nowoczesnej techniki nagrać trzy kolędy,
aby w ten sposób ubogacić świąteczne nabożeństwa. W tym roku spotykamy się nieregu-

larnie, ale cieszymy się z każdego spotkania
i z każdej możliwości wspólnego śpiewu. Na
końcu próby wspólnie modlimy się o kolejne
spotkania, aby mogły się odbyć. Mamy również nadzieję i ufamy, że Bóg pozwoli nam
ubogacić świąteczne nabożeństwa śpiewem
na żywo.
Życzymy wszystkim czytelnikom błogosławionego czasu Adwentu i świątecznej radości
, którą niesie nowo narodzone Dziecię w Betlejemskim żłobie. Przytaczając fragment śpiewanej przez nas kolędy, życzymy wszystkim
w tym trudnym czasie, aby nasz
kraj był ziemią spokojną i dobrą,
ziemią sprawiedliwą, wszystkim
ludziom szczodrą.
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Z życia Chóru
Patrząc na powyższy tytuł artykułu, pomyślałam, że w obecnym czasie szalejącej pandemii
życie chóru jest bardzo skromne. Ze względu na
rozszerzającą się chorobę ilość chórzystów trochę
się zmniejszyła w obawie przed zachorowaniem.
Pomimo niedogodności pandemicznej próby odbywają się regularnie oraz uczestniczymy
w uroczystościach kościelnych.
14 września br. swoje 70-te urodziny obchodziła Irenka Gruszczyk, nasza Koleżanka, która ze
względu na stan zdrowia nie uczestniczy w pracy
chóru, lecz nadal jest jego członkinią. W naszym
imieniu życzenia urodzinowe złożyli ks. Władysław Wantulok, prezes chóru - Roman Chmiel
i dyr. chóru - Krystyna Gibiec. Nasi przedstawiciele odwiedzili Irenkę w domu, gdzie zostali serdecznie przyjęci.

rowa Anna Wantulok. W nabożeństwie wzięły
udział dzieci szkolne i młodzież konfirmacyjna.
Nabożeństwo uświetnione zostało pieśniami
w wykonaniu Ewangelickiego Chóru Kościelnego pod dyr. Krystyny Gibiec.
22 września wzięliśmy udział w nabożeństwie pogrzebowym żegnając, śp. Emilię Koenig,
mamę naszej chórowej koleżanki. Na próbie chóru - 7 grudnia - otrzymaliśmy smutną wiadomość
o śmierci śp. Gustawa Kukli, ojca i teścia naszych
chórzystów: Lidzi i Romka Ryrychów oraz Reni
i Krzysia Niedzielskich.
19 września br. braliśmy udział w uroczystym
nabożeństwie z okazji 130-lecia Pamiątki Założenia i Poświęcenia Kościoła w Jasienicy.Słowo
Boże rozważał proboszcz parafii w Drogomyślu
ks. Karol Macura.
3 października br. odbyło się Dziękczynne Nabożeństwo Żniwne. Nabożeństwo rozpoczęło się
wejściem procesjonalnym dzieci, księży i chórzystów. Członkowie chóru byli ubrani w stroje śląskie. Po błogosławieństwie chleba słowa pieśni
„Wielki Bóg” mocno w kościele zabrzmiały. Były
to słowa podziękowania za tegoroczne plony.
31 października br. odbyło się rodzinne nabożeństwo związane z obchodami Reformacji. Nabożeństwo prowadziły dk Ewa Below i pasto-
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia: niech te
święta przyniosą Wam Boże łaski, spokój, radość.
Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju,
a to wszystko wsparte Błogosławieństwem Bożym.
Kronikarz chóru:
Renata Anna Podstawny
zdjęcia: Wioletta i Piotr Maindok,
Renata Podstawny.
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Warto i należy wspomnieć
o wielkiej wiedzy muzycznej i wyjątkowym
Józef Podola
sympatycznym charakterze. Miałam zaszczyt
Wspomnienie

Ostatni dzień 2019 roku był zarazem ostatnim dniem życia Józefa Podoli, znanego ze
swojej pracowitości, ale też skromności muzyka, dyrygenta, kompozytora i organizatora
koncertów. Podola założył i prowadził dwa
chóry działające w ramach Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego: czesko-polski chór mieszany Lutheran Chorus w Trzyńcu oraz Polski
Chór Ewangelicki w Bystrzycy. Przed ponad
czterdziestu laty zaczął organizować w Trzyńcu
„Wieczory kolęd”, który stały się później tradycją. Był długoletnim organistą, komponował
własne utwory sakralne. Aktywność muzyka
w Trzyńcu i Bystrzycy doceniły w 2013 roku
władze obu miejscowości – otrzymał wówczas
Nagrodę Miasta Trzyńca oraz tytuł Osobistość
Roku Bystrzycy. Był także laureatem Złotej
Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Odszedł człowiek
www.parafiajaworze.pl

współpracować z panem Józkiem jako organistka kościoła ewangelickiego w Ustroniu
oraz jako dyrygentka tamtejszego chóru parafialnego, jako dyrygentka chóru żeńskiego
w parafii ewangelickiej w Skoczowie a ostatnio jako dyrygentka Ewangelickiego Chóru
Kościelnego w Jaworzu. Prowadzone przez nas
chóry występowały wspólnie podczas różnych
uroczystości na terenie Śląska Cieszyńskiego
i Czech. Dosłownie na kilka dni przed śmiercią pana Józka, 22 grudnia 2019 r., nasze chóry
wspólnie śpiewały kolędy na „Wieczorze Kolęd” w Trzyńcu. Józef Podola zmarł w wieku
86 lat.

Pogrzeb śp. Józefa Podoli odbył się 8 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy. W pogrzebie uczestniczyła
delegacja Ewangelickiego Chóru Kościelnego
w Jaworzu w składzie: Prezes Chóru Roman
Chmiel z małżonką, Józef Król oraz Krystyna
Gibiec, dyrygentka Chóru.

Krystyna Gibiec
Dyrygentka
Ewangelickiego Chóru
Kościelnego
w Jaworzu
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Z życia Koła Pań
Kolacja dla Kobiet
W sobotę 9 października 2021 r. odbyła się
Kolacja dla Kobiet zorganizowana po raz piąty
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Jaworzu. Tym razem spotkanie odbyło się w SPA Hotel Jawor. W 2020 roku spotkanie nie doszło do
skutku ze względu na pandemię.
Kolacja dla Kobiet to spotkanie międzypokoleniowe, którego celem jest także integracja
– najstarsza uczestniczka miała 94 lata, a najmłodsza 20 lat. W spotkaniu wzięło udział 81
osób - liczba uczestników spotkania została
ograniczona, w związku z sytuacją epidemiczną.
Głównym tematem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? - kobietą,
żoną, matką, córką, babcią, wnuczką,
przyjaciółką,
chrześcijanką,
mieszkanką Śląska
Cieszyńskiego. Wykład
tematyczny
przedstawiła
dk.
Aleksandra
Błahut-Kowalczyk ,
przypominając, że
Słowo Boże, postaci kobiet biblijnych oraz historia
oddziałują na życie współczesnych
kobiet. Kolację dla
Kobiet
poprowa-
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dziła Anna Wantulok. Uczestniczki spotkania
wysłuchały koncertu Zespołu Cantate, pod
kierunkiem Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.
Podczas Kolacji dla Kobiet był również
czas na wspólny śpiew, refleksję i rozmowy.
Uczestniczki posiliły się na duszy
i na ciele.
Serdecznie dziękujemy Gminie Jaworze za wsparcie finansowe tego projektu.
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Kim jestem?
William Szekspir: „W księdze życia wszyscy
ujęci jesteśmy w jednym wierszu”…..
Kim jestem?
Kiedy urodziłam się i gdzie? Jak nazywają się
moi rodzice (otczestwo), jakie mam wykształcenie, gdzie pracuję, czym pasjonuję się? Pytania
można by mnożyć…..
A może należy przywołać scenę z Cezarei Filipowej, gdy Pan Jezus pyta swych uczniów, parafrazując: Kim jestem? Za kogo uważają mnie
ludzie? (Łk 9,18 nn).
Ks. Grzegorz Kramer (KRK) pyta: KIM JESTEM? - i zadaje trzy pytania: -Co ludzie myślą na
mój temat? - Co myślą na mój temat moi przyjaciele? - Przecież mają wgląd w moje życie. - Co ja
myślę o sobie? Czy potrafię z dystansem spojrzeć
na siebie, by zobaczyć, co jest do korekty?
Kilka przykładów biblijnych.
Kim jestem? Nazywam się Rebeka, jestem
córką Betuela, siostrą Labana. Wychodzę za mąż
za wierzącego mężczyznę, Izaaka. Zeswatany
związek małżeński w moich czasach jest normą.
Opuszczam rodzinne strony. Początek mego małżeństwa jest pełen szczęścia. Pierwsze bolesne
doświadczenie i pierwsze bolesne rozmowy pojawiają się z chwilą, gdy bezskutecznie oczekuję
owocu miłości, dziecka. Mój mąż, Izaak, rozpoczyna modlitewny bój. Modli się o to, żebym została matką a on ojcem przez...20 lat.
(Mż 25,21). Nie 20 dni, nie 20 miesięcy, lecz
20 lat! Modlitwa zostaje wysłuchana. Na świat
przychodzą bliźnięta, Ezaw i Jakub.
Czy nasze odchodzenie od siebie zaczyna się
wraz z pojawieniem dzieci, czy nieco później? Czy
ma sens zadawanie pytania, kto i kiedy popełnił
błąd, kto pierwszy i dlaczego rozpoczął drogę bez
Boga? Życie razem ale osobno, wychowywanie
dzieci w rywalizacji, wyróżnianie miłością tylko
jednego – to błędy, których konsekwencje drogo kosztują. Płacimy za nie wysoką cenę, a nasze
małżeństwo przypomina równię pochyłą – stacza
się w dół.
Kim jestem? Nazywam się Noemi, moje imię
znaczy „moja umiłowana, moja słodycz”. Nie powinnam się tak nazywać. Jestem dojrzałą kobie-
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tą doświadczoną ciosami życia. W księdze Rut,
gdzie spisane są moje losy, sama mówię o sobie:
Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie
Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką
goryczą (Rt 1,20).
Udałam się z rodziną na tułaczkę. Mój mąż
i dwaj dorośli synowie razem ze mną. Jesteśmy
rodziną uchodźców. Do emigracji zmusił nas
głód. Jako obcy osiedliśmy na polach moabskich.
Po pewnym czasie dotknęła nas tragedia. Umarł
Elimelech, mój mąż, wkrótce potem dwaj synowie, Machlon i Kilion. Zostałam osierocona. Nie.
Nie do końca osierocona. Moje dwie synowe,
Rut i Orpa, Moabitki, są razem ze mną. Chcę wrócić do ojczyzny, do Betlejemu, mego rodzinnego
miasta. Synowe odprowadzają mnie do granicy.
Rut pozostaje ze mną. To jej decyzja, bo twierdzi,
że gdzie ja pójdę, tam i ona pójdzie, lud mój jest
jej ludem, mój Bóg, jest i jej Bogiem….Jeszcze
nie wiem o tym, że historia tak potoczy się, iż
to moja synowa zostanie babką króla Dawida.
Przyszłość jest jeszcze zakryta…
Kim jestem? Biblia nawet nie wymienia mojego imienia. Jestem wdową z Sarepty. Doskwiera mi ubóstwo. Ledwie wiążę koniec z końcem.
Już tracę wiarę w sens dalszej walki o byt - swój
i mojego jedynego syna. A tu jakiś mężczyzna, przybysz z daleka, prosi mnie o wodę i placek. Mnie
prosi, która jestem tak biedna! Okazuje się się, że
to prorok, o imieniu Eliasz. Mówi dziwne słowa:
Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: mąka w garncu
nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż
do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię
(1 Krl 17,14). I rzeczywiście tak dzieje się! Jednak
ciężka choroba wkrada się pod mój dach i umiera
mój synek. Mam pretensje do Eliasza. Wszystkie dziwne rzeczy zaczynają się od momentu, gdy
goszczę u siebie proroka. Z rozpaczą proszę go o
ratunek. Z Bożą pomocą dziecko wraca do życia.
Niemożliwe staje się możliwe.
Kim jestem? Nazywam się Anna, jestem
córką Fanuela, z plemienia Aser, później nazwą
mnie nowotestamentową prorokinią. I zapiszą
tylko kilka wierszy na mój temat w Ewangelii
Łukasza (Łk 2,36-38). Najważniejszy okaże się
tytuł nad wersetami: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.
Błogosławieństwo obejmuje nowonarodzone-
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go Zbawiciela. Jestem już starą kobietą służącą
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą (Łk
2,37b) . Dawno temu, po siedmiu latach małżeństwa umarł mój mąż i odtąd przeżywam życie
we wdowieństwie mieszkając na terenie świątyni. Dziś przyniesiono do Domu Bożego Dziecko.
Stało się coś niezwykłego. Rozpoznaję w niemowlęciu Mesjasza, oczekiwanego od wieków
Jezusa Chrystusa. Wielbię z wdzięcznością Boga
i mówię o tym, co zapowiadał już prorok Izajasz:
Wykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie razem gruzy
Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem (Iz 52,9).
Kim jestem? - Czytelnikom Biblii nieznaną
z imienia córką Syrofenicjanki (Mt 15,21-28). Jestem ciężko chora. Cierpię. Ale nie boję się. Ufam.
Moja mama jest blisko i cała rodzina. Wszyscy
obsługują mnie we wszelkiej potrzebie. Ale dlaczego są tak smutni? Przecież nic złego mnie nie
spotka! Mimo choroby czuję się bezpiecznie. Moja
mama jest bardzo energiczną kobietą. Wiem, że
będzie uparcie o mnie walczyć. Poszła do Kogoś,
kto ma moc. To Jezus Chrystus. Choć nie należymy do Jego narodu, mama Go nie odstąpi, dopóki
mi On pomoże. Wierzę w to. Ona będzie walczyć
i w końcu usłyszy od Jezusa: Niewiasto, wielka
jest wiara twoja; niech ci się stanie, jak chcesz,
i zostaję uleczona od tej godziny (Mt 15,28).
Kim jestem? Nazywam się Marta. Mieszkam
w Betanii, położonej niedaleko od Jerozolimy.
Rodzice umarli dawno temu; wraz z bratem
i siostrą żyjemy pod jednym dachem i czujemy
się bardzo wyróżnieni, bo często odwiedza nas
Pan Jezus wraz z przyjaciółmi. Ale jest wówczas
gwarno i cudownie! Jest też co robić. Maria dobrze się urządziła. Siada sobie przy Jezusie i słucha. W ogóle mi nie pomaga. Ale ja nie pozwolę, żeby naszym gościom, których traktujemy
jak domowników, czegoś brakło. Przy-gotowuję
dużo pysznego jedzenia i obsługuję całe to towarzystwo. Do totalnego zmęczenia i bólu nóg.
Wreszcie zbieram się na odwagę i skarżę się Panu
Jezusowi na Marię. Jego odpowiedź mnie dziwi
i porusza. Okazuje się, że to Maria wybrała dobrą cząstkę (Łk 10,42)! Muszę się nad tym zastanowić....I nad tym, z jakim taktem i czułością
mówi mi to Jezus...
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Kim jestem? Nazywam się Loida. Jestem
matką Eunice i babcią Tymoteusza. Mieszkamy
w rzymskiej prowincji Galacji (dzisiejsza Turcja),
jesteśmy z córką żydówkami, które uwierzyły
w Jezusa Chrystusa; tę wiarę od dzieciństwa
wpajałyśmy Tymoteuszowi. Mój zięć, mąż Eunice, nie podziela naszej wiary, dystansuje się od
niej, jest Grekiem, ale też nie przeszkadza w tym,
byśmy razem modliły się, czytały Pisma, przekazywały wiarę Tymkowi, towarzyszyły jego duchowemu wzrostowi, spotykały się z wierzącymi
w Mesjasza. Sam apostoł Paweł ochrzcił Tymoteusza w Listrze, podczas swej pierwszej podróży
misyjnej. A w czasie drugiej – zabrał go ze sobą
do Europy. Odtąd Tymoteusz, choć tak młody
i wątłego zdrowia (ma wrażliwy żołądek) – towarzyszy Pawłowi. Apostoł traktuje go jak swego duchowego syna. A teraz – Tymoteusz - jest
nawet w Efezie, sam odpowiedzialny za prowadzenie zboru. Bardzo martwię się o niego. Jest
taki młody i chorowity. Dużo modlę się o swego wnuka… Staram się o to, by moja modlitwa
była jak tarcza dla służby Tymoteusza…
Starajmy się czytać Biblię, jak osobistą historię, która wydarza się dziś.
Dwa przykłady z nie tak odległej przeszłości,
jak czasy biblijne. Wiek XVI-ty i XX-ty.
Kim jestem? Nazywam się Katarzyna Luter.
Urodziłam się w 1499r. Wyszłam za mąż w 1525r.,
jako była zakonnica, za reformatora, ks. Marcina Lutra. Mąż nazywał mnie gwiazdą poranną
Wittenbergi… bo wstawałam o czwartej rano
w lecie, a o piątej w zimie. Pracowałam w domu,
w ogrodzie, byłam pielęgniarką, nauczycielką,
wychowawczynią, kucharką, ogrodniczką i ekonomistką. Obsługiwałam tabun gości, jak większość kobiet, większość pastorowych. Urodziłam
sześcioro dzieci, dwoje zmarło w dzieciństwie,
a ostatnią ciążę poroniłam i długo zmagałam się
z komplikacjami zdrowotnymi. Ale jest już rok
1552. Od 6 lat jestem wdową. Jak bardzo brak mi
mego męża! Teraz uciekamy do Torgawy, moje
dorosłe dzieci i ja. Wybuchła epidemia. Morowe
powietrze. Mój syn, Paweł, który studiuje medycynę, mówi, że to dżuma. W drodze spłoszone
konie rozbiegły się; chcąc ratować swoje dzieci,
zeskoczyłam z wozu i nieszczęśliwie upadłam. Bar-
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dzo cierpię. Pieczołowicie zajmuje się mną moja
córka, Małgorzata. Pocieszam się Słowem Bożym
i modlitwą, polecając Bogu Kościół i moje dzieci.
Błagam Pana Jezusa o to, aby czysta nauka, którą
Bóg przez głos mojego męża w tym ostatnim stuleciu ponownie podarował, mogła być niesfałszowanie odziedziczona przez potomnych.
Kim jestem? Nazywam się Annemarie Winter. Urodziłam się w 1912r., w pastorskiej rodzinie
w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, po ukończeniu
studiów teologicznych, w 1937r. zostałam skierowana do Szczecina, gdzie przydzielona do pracy
w kościelnej pomocy dla kobiet stopniowo poszerzam tery-torium działania. Podróżuję po Pomorzu
Tylnym. Mieszkam w Białogardzie. Codziennie
udaję się w służbę odwiedzinową. W Stanominie, majątku rodu von Braunschweig, spotykam
po raz pierwszy osobiście zwolenników Kościoła
Wyznającego, który całkowicie odrzuca kontakty
z nazistami. Zdaję drugi egzamin kościelny i przemierzam pomorskie szlaki wzdłuż i wszerz jako
pomocnica duszpasterska. W listopadzie 1939r. zatrudniona zostaję w parafii w Główczycach. Mieszkańcy okolicznych wsi spotykają mnie na swojej
drodze, mam wtedy dwadzieścia kilka lat, jestem
kobietą - teologiem, chrzczę dzieci, głoszę kazania
i sprawuję Sakrament Ołtarza. Zostaję przydzielona
w 1942r. do służby w Zagórzycy nieopodal Słupska.
Stopniowo do mieszkańców Pomorza Tylnego dociera świadomość, że front jest coraz bliżej i należy
liczyć się z wejściem Armii Czerwonej. Nie uciekam, pozostaję z para-fianami. 8 marca 1945r. Sowieci zajmują Zagórzycę. Żołnierze zdumieni moim
widokiem, widokiem kobiety - księdza, zostawiają
mnie w spokoju, choć we wsi trwa rabunek, gwałty i pijaństwo. Docieram z grupą parafianek do
Słupska, by połączyć się z innymi pastorami. Tam
zostaję aresztowana, skierowana do obozów przejściowych: w Chojnicach, potem w Działdowie, później deportowana na Wschód. Pod koniec kwietnia
1945r. docieram do łagru w pobliżu Czelabińska.
W tamtejszym lazarecie, gdzie panuje wszawica
i inne choroby zakaźne – służę jako duszpasterz.
Ostatnie rozważanie Słowa Bożego głoszę w łagrze
2 września 1945r. Sześć dni później czuję, że umieram z wycieńczenia. Proszę, by czytano mi Psalm
118-ty, ulubiony psalm Marcina Lutra...
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Kim jestem?
Nazywam się Dietrich Bonhoeffer. Urodziłem
się w 1906 r. w niemieckim wówczas Wrocławiu. Większą część swego dzieciństwa oraz wykształcenie akademickie odebrałem w Berlinie.
Pozostawiłem uniwersytecką karierę dla służby
człowiekowi. Jestem teologiem i pastorem zaangażowanym w działanie Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche). Sprzeciwiam się z całą
mocą złu, które rozlewa się w Europie za przyczyną nazistowskiej ideologii. W kwietniu 1943r.
zostaję aresztowany. W czerwcu rok później piszę
pewien tekst.
Tytuł: „Kim jestem?”
Kim jestem. Często mi mówią, że ze swej celi
wychodzę opanowany, pogodny i stanowczy
jak jaki dziedzic ze swego dworku. Kim jestem?
Często mi mówią, że rozmawiam ze strażnikami
swobodnie, życzliwie i jasno, jakbym to ja wydawał rozkazy. Kim jestem? Mówią mi również,
że znoszę dni nieszczęścia ze spokojem, uśmiechem i dumą jak ktoś, kto przywykły tylko do
zwycięstw. Jestem rzeczywiście takim, za jakiego
uważają mnie inni? A może jestem tylko takim,
jakim jawię się sam sobie? Niespokojny, stęskniony, walczący o oddech życia, jakby mnie ktoś
dusił za gardło, złakniony kolorów, śpiewu pta
-ków, spragniony dobrego słowa, bliskości drugiego człowieka, gniewny z powodu wszechwładzy i najmniejszego upokorzenia, dręczony przez
czekanie na wielkie rzeczy, bezsilnie drżący
o przyjaciół w rozległej dali, zmęczony i pusty,
aby się modlić, tworzyć, przygnieciony i gotowy
rozstać się z wszystkim? Kim jestem? Tym, czy
tamtym? Czy dzisiaj jestem jednym, a jutro drugim? Czy tym i tym naraz? Przed ludźmi obłudnikiem, a przed samym sobą haniebnie żałosnym
słabeuszem? Albo to, co we mnie jeszcze zostało, podobne jest do pokonanego wojska, które
w nieładzie wycofuje się przed niechybnym
zwycięstwem przeciwnika?
Kim jestem? Takie samotne pytanie kpi sobie ze
mnie.
Kimkolwiek bym nie był, Ty, Boże, znasz mnie:
jestem Twój.
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25 lat minęło…
W środę 1 grudnia 2021 roku minęło dokładnie 25 lat działalności Koła Pań w Jasienicy. Pierwsze spotkanie odbyło się 1 grudnia
1996 roku. Życzenia z okazji jubileuszu wraz
z tortem przekazały członkinie Koła Pań z Jaworza i ks. prob. Władysław Wantulok.

W związku z sytuacją epidemiczną Panie
postanowiły przesunąć uroczyste spotkanie jubileuszowe na maj 2023 roku. Wtedy też ukaże się bardziej obszerny artykuł o działalności
Koła.
Anna Wantulok

Z życia Koła Zainteresowań
Magia Świąt w Jaworzu
W sobotę 4 grudnia 2021 r. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zorganizował plenerową
imprezę na terenie amfiteatru pod hasłem:
„Magia Świąt w Jaworzu”. Dzieci spotkały się
z Mikołajem, który hojnie obdarowywał prezentami. Zgromadzoną publiczność rozgrzał
świąteczny występ dziecięcego zespołu wokalnego Włóczykije z Bielska-Białej. Dla najwytrwalszych w sobotni wczesny wieczór zagrała

Kapela Góralska Straconka.
Jedna z uliczek amfiteatru zamieniła się
w Jarmark Świąteczny, na którym znalazły się
stoiska gastronomiczne, Food Truck Mateusza
Kręciny, stoiska rękodzielnicze. Członkinie
Koła Zainteresowań również przygotowały
stoisko, na którym prezentowały wykonane
przez siebie prace: kartki świąteczne haftowane i wykonane z papierowymi aplikacjami,
szydełkowe aniołki, gwiazdki, dzwoneczki,
bombki na choinkę, Mikołaje, stajenka z tykwy z szydełkowymi figurkami
i inne cudeńka.
Przeprowadzono także akcję
charytatywną „Świątecznie dla
Kajtusia”. Wszystkie środki z kiermaszu Fundacji „Serce dla Maluszka”, sprzedaży grochówki z kuchni
polowej oraz ciast przeznaczono na
leczenie chorego Kajtusia z Jaworza. Na wielu stoiskach umieszczono również skarbonki, do których
zbierano hojne dary ofiarodawców.
Anna Wantulok
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Słowo Boże
w oczach dziecka
Prawdziwa światłość
Kiedy wczoraj odwiedziłam Kajtka, zobaczyłam bardzo dziwny obrazek. Wchodzę,
a na środku pokoju stoi Kajtek opleciony chyba milionem kolorowych lampek.
- Cześć Kajtek, w tym roku ty będziesz świątecznym drzewkiem? - mało nie wybuchnęłam
śmiechem. Widok był niezapomniany. Całe
szczęście, że lampki nie były jeszcze włączone
do kontaktu, bo Kajtek cały by świecił.
- Cześć Karola, nie śmiej się, tylko mi pomóż.
- Czekaj, zaraz ci pomogę. No nie szarp się tak.
Ale poplątałeś te kable… Gotowe, wszystko
rozplątane. A po co ci tyle lampek, wystarczy
ich chyba na kilka dużych choinek.
- W domu będę miał tylko jedną, zresztą jest
już prawie przystrojona. Te lampki chcę dać do
ogrodu. A wiesz, że dawniej, gdy jeszcze nie
było prądu i takich lampek, do gałązek choinki przyczepiano małe świeczki.
- Babcia mi o tym opowiadała, ale było to niebezpieczne,
nieraz dochodziło do pożaru.
A słyszałeś, dlaczego w ogóle
daje się na choinkę takie światełka?
- Jasne, te światełka przypominają słowa z Ewangelii Jana:
„Prawdziwa światłość, która
oświeca każdego człowieka,
przyszła na świat”. Ta Światłość
to oczywiście Jezus.
- Niedawno czytałam historię
o pasterzach, którzy poszli do
stajenki. Spali już na pastwisku przy owcach, gdy zjawił
się przy nich anioł i wtedy zrobiło się bardzo jasno, choć była
przecież noc. Anioł powiedział
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im o narodzinach Zbawiciela.
- Ja też chciałbym zrobić efekt takiej światłości w ogrodzie. Chodź, pokaże ci przez okno, co
zrobiliśmy z tatą w altanie.
- Kajtek, ale czad… Macie w ogródku prawdziwą stajenkę betlejemską.
- I chciałem, żeby rozświetlić alejkę, która do
niej prowadzi. Dlatego wyciągnąłem z pudła
te wszystkie lampki, no i trochę się poplątały.
- A wiesz, ja też przygotowuję stajenkę. Właśnie przyszłam cię zaprosić na wspólne pieczenie pierniczków, z których zbuduję stajenkę
betlejemską.
- Świetny pomysł. To kiedy wielkie pieczenie?
- Ciasto jest już wyrobione. Możemy zaraz zaczynać wycinanie pierniczków.
- No to ruszajmy! Do dzieła!

Informator Parafialny nr 104

Anna Wantulok

43

Z życia i wiary

Dziecko w przedszkolu
„ Jak mówić…jak słuchać?”
Ten artykuł może nie będzie taki lekki
i przyjemny w odbiorze jak pozostałe, ale myślę,
że poruszy wiele spraw, z którymi się borykamy. Tytuł może się Państwu wydać znajomy,
ponieważ jest tytułem książki A. Faber i E. Mazlish „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”, którą serdecznie polecam każdemu rodzicowi.
Powtarzasz kilkakrotnie, by dziecko posprzątało zabawki, a ono cię nie słucha? Twoje
rodzicielskie prośby nie robią na nim żadnego
wrażenia? Nie masz siły już tłumaczyć ani prosić, więc zaczynasz rozkazywać, straszyć albo
grozić? I też wszystko na nic?
Każdemu dziecku zdarza się nie posłuchać
rodzica, bo maluchy testują, na ile mogą sobie

pozwolić. Czasami jednak rodzice nie potrafią
mówić w taki sposób, by dzieci ich słuchały.
O czym pamiętać, by być zrozumianym przez
dziecko i by maluch wiedział, o co nam chodzi?
1. Komunikacja z dzieckiem.
Rozmowy z dziećmi nie należą do najprostszych, chociażby dlatego, że często nie potrafimy przyjąć perspektywy patrzenia małego
człowieka. Nie tylko nie umiemy wyjaśnić,
o co nam chodzi, ale często też nie pozwalamy
dziecku na wyrażenie jego spostrzeżeń.
Chcemy przeforsować własne zdanie i już.
Czasem używamy zbyt skomplikowanego języka, tak że dziecko najzwyczajniej w świecie
nie rozumie, co mamy na myśli. Trudne słownictwo sprawia, że czuje się jakby rozmawiało
z kimś w obcym języku. Jak mówić, by dziecko
nas słuchało?

Mów tak,
byś został
usłyszany!

Dziecko może bagatelizować twoje prośby dlatego, że po prostu cię nie słyszy.
I nie chodzi tu o żadne wady słuchu. Jeśli maluch jest zaabsorbowany zabawą
albo interesującą bajką w telewizji, nie zwraca uwagi na to, co mówisz, bo koncentruje się na czymś innym. Jeśli chcesz, żeby cię usłyszał i posłuchał, zawołaj
go do siebie albo podejdź do niego i powiedz krótko i jasno – patrząc mu w oczy
– o co chodzi, np. „Umyj rączki w łazience, bo obiad na stole”.

Mów
stanowczo!

Dziecko jest twoim partnerem w tym sensie, że należy się mu szacunek. Nie
musisz jednak zawsze skrupulatnie tłumaczyć, o co prosisz. Są pewne rzeczy,
które musi zaakceptować i zrobić dla własnego bezpieczeństwa czy zdrowia, ale
wcześniej ma je dobrze zrozumieć. Wygadany przedszkolak na słowa, że przed
przejściem przez ulicę należy się zatrzymać i spojrzeć w lewo, w prawo, a potem
znowu w lewo, może zadać setki pytań: „A dlaczego tak?”, „A czemu w takiej kolejności, dlaczego najpierw nie w prawo?”. Czasami wpadasz w złość i nie wiesz,
co odpowiedzieć? Tę sytuację trzeba wyjaśnić bardzo wyraźnie i dokładnie
w domu, bo dziecko powinno wiedzieć, że są w życiu pewne zasady, które nie
podlegają dyskusji i trzeba się do nich zastosować.

Mów
zrozumiale!

Dostosuj język do możliwości intelektualnych dziecka. Zawiłe komunikaty,
w których jest mnóstwo trudnych słów sprawią, że dziecko najzwyczajniej
w świecie nie zrozumie, o co ci chodzi. Zamiast mówić: „Zmobilizuj się do ogarnięcia swojego pokoju!”, lepiej powiedz prościej: „Połóż książki na regale”. Unikaj
też zbyt „mądrych” i wyszukanych słów. O zasób słownictwa dziecka można
zadbać w inny sposób. Mówiąc niezrozumiale, nie dziwmy się, że dziecko nas
lekceważy. Ono po prostu nie rozumie.
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Mów
precyzyjnie!

Polecenia powinny być formułowane jasno i precyzyjnie. Małe dziecko
nie zrozumie komunikatu: „Posprzątaj zabawki”. To jest zbyt ogólna prośba.
Lepiej powiedzieć: „Ułóż klocki w pudełku i połóż lalki na półkę”. Zawsze
mów konkretnie

Mów w sposób
zdecydowany!

Powiedziałaś, że nie wolno bić łopatką w głowę kolegi z piaskownicy, a twój
synek zdaje się tego nadal nie rozumieć? Idziecie budować zamek z piasku,
a chłopiec nadal zachowuje się agresywnie? Powtórz raz jeszcze: „Nie wolno
bić, bo to boli”. Jeśli dziecko nadal nie posłucha, zatrzymaj jego rękę wymierzoną do ataku i spokojnie wyprowadź malucha z piaskownicy. Daj mu
odczuć konsekwencje jego złego zachowania – następnego dnia nie idźcie do
piaskownicy. Na pytanie: „Dlaczego?”, poważnie z nim porozmawiaj.

Bądź
konsekwentny!

Konsekwencja jest bardzo istotnym aspektem zarówno w procesie wychowawczym w ogóle, jak i w komunikacji z dzieckiem. Jeśli prosisz je, by posprzątało zabawki, a potem robisz to za niego, pokazujesz, że twoje prośby
można zignorować, że nie są ważne. Nie krzycz jednak na dziecko, nie złość
się na nie. Czasami nie warto być superkonsekwentnym rodzicem. Przecież maluch może być zmęczony albo przeziębiony. Wówczas zaproponuj
pomoc: „Chodź, razem poskładamy kartki i kredki”. Nie myl konsekwencji
z uporem.

Mów o swoich Dziecko szczypie, bije, pluje albo wyrywa zabawki innym dzieciom? Pouczuciach i uczu- wiedz, co czują wtedy krzywdzone maluchy. Kiedy dziecko nadal źle się zaciach innych!
chowuje, podejdź do niego, przytrzymaj i powiedz: „Tak nie wolno! Kolegę
to boli. Widzisz, teraz płacze”. Jeśli trzeba, odsuń swoje dziecko, nie pozwalając, by było agresorem.
Mów o skutkach Małe dzieci nie są w stanie przewidzieć niektórych konsekwencji swoich
zachowań dziec- zachowań. „Chcę iść w spódniczce do przedszkola!”. A za oknem -20 stopni,
ka!
śnieżyca i silny wiatr. Tłumaczenia, że przez to zachoruje, mogą być mało
przekonujące dla malucha. Trzeba wówczas powiedzieć, że nie może pójść
ubrane tak, jak sobie wymarzyło. Można ewentualnie zaproponować rozwiązanie pośrednie. „Do przedszkola idziesz w spodniach, a potem na miejscu się przebierzesz w spódniczkę”. Podobnie w przypadku, kiedy dziecko
nie chce jeść. Nie zmuszajmy go do jedzenia. „OK. Nie jedz, ale potem nie
dostaniesz deseru”. I nie powinno się zmieniać zdania!
Popełniamy wiele błędów w komunikacji
z dziećmi i potem mamy pretensje, że dzieci
nie słuchają i nie są posłuszne. Chętnie moralizujemy, obwiniamy, straszymy, grozimy,
rozkazujemy, dajemy wykłady, porównujemy
dzieci. Ja wiem, to nie jest łatwe w czasie zmęczenia po pracy, zdenerwowania czy innych
uczuć, które nam doskwierają w danym momencie- stanąć po prostu z boku danej sytuacji. Wtedy pomaga tak zwana „metoda pau-
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zy”, zanim wybuchniemy, po prostu zróbmy
trzy głębokie wdechy… Niejednokrotnie pozwoli nam to uniknąć wypowiedzenia wielu
niechcianych i niepotrzebnych słów, których
nasze małe i nawet nastoletnie dziecko nie powinno usłyszeć.
Nie zaprzeczajmy uczuciom dziecka („Nie
przejmuj się”, „Nie warto płakać”). Poczuje się
bardziej zrozumiane, gdy usłyszy: „Widzę, że
coś cię smuci”. Wiele dzieci nie potrafi odpo-
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wiedzieć na pytanie, dlaczego czuje to, co czuje.
Niektóre powiedzą, że się boją albo są złe,
ale pytanie „Dlaczego?” jest dla nich zbyt trudne. Maluch musi zacząć analizować swój problem i jeszcze czuje presję udzielenia rozsądnej
odpowiedzi rodzicowi. A jak odpowiedź wyda
się dorosłemu mało rozsądna lub mało przekonująca?
Dziecko chce być akceptowane i rozumiane!
Stwierdzenie: „Wiem, co czujesz”, nie jest zbyt
dobre. Dziecko może nie uwierzyć, gdy zawsze
w trudnej dla niego sytuacji będziemy nadużywać tego stwierdzenia. Starajmy się identyfikować z uczuciami dzieci („Pierwszy dzień
w szkole musiał być stresujący. Tyle nowych
kolegów, nowa klasa, nowe obowiązki”). Jeśli się mylimy, dziecko szybko sprostuje nasze
przekonania i domysły.
2. Rozmowa w kryzysie.
O czym jeszcze warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem albo prosząc je o coś? Gdy jest
złe albo zdenerwowane, bo np. czegoś mu zabroniliśmy, i krzyczy: „Nienawidzę cię!” ( to zawsze zaboli), nie reagujmy impulsywnie.
Lepiej powiedzieć: „Przykro mi, kiedy tak
do mnie mówisz. Powiedz, dlaczego jesteś zdenerwowany, to może razem uda nam się rozwiązać problem”. Jeżeli mimo to ucieknie np.
do kąta, daj mu czas na uspokojenie i powtórz
wypowiedziane wcześniej zdanie. Nigdy nie
oskarżaj dziecka („Nie słuchasz mnie i przez
ciebie boli mnie serce”) ani nie mów, że go nie
kochasz. Ty powiesz to w nerwach, a dziecku
zawali się cały świat. Może stracić poczucie
bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości.
Nie krzycz ani nie stosuj klapsów. W ten sposób pokazujesz, że agresja jest dobrą metodą
rozwiązywania konfliktów.
Gdy dziecko jest smutne i przygnębione,
czasem wcale nie chce rozmawiać ani słuchać
pocieszeń mamy czy taty. W takich wypadkach
okazuje się często, że sama obecność rodzica
jest wystarczająca. Lepiej czasem pomilczeć,
aby emocje opadły, ponieważ nadmiar wypowiedzianych słów może się spotkać z jeszcze
większym wzburzeniem, niż gdyby rodzic po
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prostu milczał. Dzieci też nie lubią, gdy rodzice
angażują się w rozmowę bardziej, niż wymaga
tego sytuacja. Nie musimy przecież przykrości
dziecka traktować jak własnej.
Dzieci mają prawo być smutne. Paradoksalnie może być tak, że im bardziej chcemy
uchronić je przed problemami, tym w większe
problemy je wpędzamy. Warto też pamiętać,
że dzieci mogą odczuwać w jednym momencie przeciwstawne emocje, np. jednocześnie
kochać i nie lubić młodszego rodzeństwa.
Powinniśmy starać się eliminować nieprawidłowe wzorce rozmów z dziećmi, jakie wynieśliśmy z własnych rodzin. Zamiast krzyczeć,
lepiej wziąć 10 głębokich oddechów i dopiero
potem rozpocząć rozmowę. Dziecko, które się
dobrze czuje, dobrze się zachowuje.
Często nie akceptujemy uczuć swoich pociech, nie rozumiemy ich i udzielamy „filozoficznych” czy zbywających odpowiedzi („Takie
jest życie”). Takie zachowanie dorosłych tylko
potęguje irytację i gniew dziecka. Warto poświęcić odrobinę uwagi maluchom, posłuchać
uważnie i z empatią, pomóc nazwać emocje
(„Jesteś zły, boisz się, to musiało być przerażające”).
Kiedy zależy nam, by dziecko dostosowało
się do naszych próśb i sugestii, najlepiej pamiętać o kilku krokach: opisz problem („Na
podłodze leżą porozrzucane klocki”), udziel informacji („Kiedy na podłodze leżą porozrzucane klocki, ktoś może się na nich przewrócić”),
jeśli nadal nie ma odzewu ze strony dziecka,
użyj pojedynczego słowa-hasła („Klocki”).
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Prosisz nastolatka, by wyniósł śmieci, a on
ani myśli ruszyć się z domu? Nie krzycz, nie
unoś się, nie stosuj kar („Masz szlaban do końca tygodnia na komputer!”). Tylko wzmocnisz bunt dziecka. Postaraj się zaangażować
je do pomocy, wyraź swoje uczucia („Jestem
wściekła, kiedy…”), powiedz o swoich oczekiwaniach, zaproponuj możliwość naprawienia
przez dziecko sytuacji, daj możliwość wyboru.
3. Coś dla ducha.
Pamiętaj też o umiejętnym stosowaniu nagród, np. pochwał. Nie chodzi tylko o stosowanie prostych słów: super, świetnie, wspaniale. Pozwólmy, by dziecko, niezależnie od
wieku, słyszało, jak chwalimy je przed innymi
(„Gdybyś widział swojego syna, jak grzecznie
bawił się z kolegą w przedszkolu. Dzielił się
zabawkami, zbudował z Jasiem wspólnie zamek. Jestem z niego dumna”, „Mój syn pomaga w lekcjach koledze, jest bardzo pomocny.
Jest świetny”). Warto pamiętać, że zachowanie dzieci zależy w dużej mierze od naszego
zachowania.
Agresja dzieci może być odpowiedzią na naszą
agresję, krzyk – skutkiem naszego krzyku, opór,
kłamstwa i złość – odpowiedzią na nasze obelgi i groźby. Bądźmy odpowiedzialni za słowa
i uczmy tej odpowiedzialności własne pociechy.
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I tak zupełnie na koniec, bo na ten temat
można by pisać i pisać…
Kilka słów do „młodych” rodziców. Kochani, proszę was, świat się nie kończy na ekranie
smartfonów. Jeżeli wasze najwspanialsze dzieciątko stoi przy waszych nogach i z radością
oznajmia Wam osiągnięcia zdobyte w danych
dniu, to oderwijcie nos od ekranu i poświęćcie dziecku 5 minut uwagi, niech czuje że jest
dla Was ważne. Niejednokrotnie odpowiadacie dziecku zdawkowo tak tak, super, myhy
nawet nie przerywając serfowania w świecie
wirtualnym, a ten młody człowiek koduje
za każdym razem: „Acha mówię nie słucha”
i utrwala schemat, potem my mówimy i ono
też nie patrzy…a my wtedy krzyczymy. Gdzie
tu sens i logika?
Polecam - serfując w świecie wirtualnym,
odszukać post EVOLUTIO PSYCHOTERAPIA
CIAŁEM „ Czego dzieci nam nie mówią” wpis
z 26 sierpnia 2020 r. Patrycja Juszkat
- taki dekalog tylko 13 przykazań rodzica ;)

Marta Zworska-Berek
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
Do drugiego etapu awansowali:
„SOLA SCRIPTURA“ Szymon
Janik
kl. 4 SP 2 Jaworze
W dniach 15-19
listopada 2021 r. odbył się pierwszy etap
(szkolny/parafialny)
Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego SOLA SCRIPTURA. Podczas przygotowań uczniowie
musieli zapoznać się
z 1.Księgą Królewską
rozdziały 1-11, gdyż
temat
tegorocznej
edycji konkursu to:
Król Salomon.
Z terenu naszej parafii w konkursie wzięło udział 27 uczniów. Aby zakwalifikować się
do kolejnego etapu, trzeba było zdobyć 75%
punktów.

Filip Urbaś		
kl.4
ZSP Jasienica
Julia Berek		
kl.5
ZSP Jasienica
Magdalena Ferfecka kl.5
ZSP Jasienica
Małgorzata Ferfecka kl.5
ZSP Jasienica
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie, który zaplanowany jest na 15
stycznia 2022 r.
Konkurs plastyczny
Uczniów klas 1-3 zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym: „Kościół – moje
miejsce spotkania z Bogiem i ludźmi”. Prace indywidualne, wykonane dowolną techniką na
formacie A4, można oddawać swoim katechetom do dnia 10 lutego 2022 r. wraz dołączoną
zgodą rodziców (RODO). Praca na odwrocie
musi posiadać następujące informacje: tytuł
pracy, imię i nazwisko autora, wiek i klasa,
parafia, imię i nazwisko oraz kontakt do katechety.

Nabożeństwo rodzinne
w Jaworzu
W niedzielę, 31 października 2021 roku w kościele w Jaworzu odbyło się nabożeństwo rodzinne, które poprowadziły diakon Ewa Below
i Anna Wantulok. Nabożeństwo rozpoczęło się
od ułożenia przez przedstawicieli różnych grup
parafialnych Róży Lutra i przypomnienia jej
symboliki:
- Czarny krzyż zawsze przypomina, że wiara
w Ukrzyżowanego zbawia. Chrystus ukrzyżowany ma być główną treścią życia i myśli człowieka.
- Krzyż umieszczony w czerwonym sercu
symbolizuje, że droga Jezusa na krzyż była drogą miłości.
– Serce spoczywa w środku białej róży, która wskazuje, że wiara przynosi radość, pociechę
i pokój, gdyż kolor biały jest kolorem duchów
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i aniołów.
– Różę otacza błękitne niebo. Kolor ten symbolizuje przyszłą radość w niebie.
– Całość otacza złoty pierścień. Jego kształt
– bez początku i końca – przypomina, że sprawiedliwość w Królestwie Bożym trwa wiecznie,
a jest ona cenniejsza od złota.
Symbolika Róży Lutra przekazuje wiele prawd
Reformacji. Z tego powodu z czasem w wielu
krajach stała się symbolem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego). Reformator
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Marcin Luter używał pieczęci z motywem róży
do oznaczenia swojej korespondencji. Umieszczał ją także w swoich pismach i książkach.
Nabożeństwo aktywnie współtworzył chór,
który pod kierunkiem Krystyny Gibiec wykonał kilka pieśni.
W liturgii wybrzmiał Psalm 46, czytany
wspólnie przez prowadzące i zbór. Psalm ten
był dla ks. Marcina Lutra inspiracją do napisania pieśni: „Warownym grodem”, która stała się
hymnem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
www.parafiajaworze.pl

Diakon Ewa Below przygotowała kazanie
dialogowe, włączając w nie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Jaworza i Konfirmantów. Dzieci
poprzez swój występ starały się odpowiedzieć
na pytanie: Czym jest Reformacja? Przypomniały najważniejsze fakty z życia Reformatora, uzupełnione prezentacją multimedialną i krótkim
fragmentem filmu o przybiciu przez ks. Marcina Lutra 95 Tez. Konfirmanci odczytali wybrane
tezy i krótko je wyjaśnili, by pokazać, co ważnego zostało w nich zawarte. Młodzież wytłumaczyła, jaki miał być Kościół oparty na Ewangelii.
Przypomniała zasady Reformacji, jednocześnie
budując z kartonów kościół:
Sola Scriptura – to znaczy tylko, jedynie Pismo. Fundamentem nauki Kościoła i fundamentem naszej wiary jest jedynie Biblia. Jezus
jako Syn Boży wskazywał na autorytet Pisma
Świętego.
Solus Christus – jedynie Chrystus. Bóg objawił się ludziom jedynie przez Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany, zmartwychwstał
i wstąpił do nieba. Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
Sola gratia, sola fide – jedynie usprawiedliwienie przez wiarę. Wszyscy zgrzeszyli i usprawiedliwieni są darmo bez uczynków. Człowiek
zostaje usprawiedliwiony z łaski przez wiarę.
Solum Verbum – jedynie Słowo. Duch święty
działa zbawczo wśród nas przez Chrzest Święty
i Komunię Świętą, kiedy spożywamy prawdziwe ciało i pijemy prawdziwą krew Jezusa Chrystusa. To czyni Słowo Boże.
Na zakończenie nabożeństwa odśpiewano
pieśń: „Warownym grodem”. Przy wyjściu z kościoła uczestnicy nabożeństwa obdarowani zostali zakładkami z Tezami Reformatora.
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Z życia młodzieży
Wyjazd integracyjny
młodszej grupy konfirmantów
We wrześniu uczniowie klasy 7 rozpoczęli
naukę konfirmacyjną. Konfirmacja tej grupy
jest planowana na 21 maja 2023 roku. Jest to
grupa dość liczna - 30 osób.
Po doświadczeniach nauki zdalnej w 2020
i 2021 roku zauważyłem, że dzieci prawie się
nie znają. Obecna grupa konfirmantów jest
z kilku szkół: z Jasienicy, dwóch szkół z Jaworza, ze Świętoszówki, z Iłownicy i z Bielska.
O ile dzieci z jednej szkoły się znają, to już
z kilku szkół jest to niemożliwe. Stąd zrodził
się pomysł, aby zaraz na początku nauki konfirmacyjnej grupa mogła się poznać, by po
2 latach nauki rzeczywiście wszyscy się znali. To
może im ułatwi w przyszłości wejście do grupy młodzieżowej. Taki jest też jeden z celów
pracy duszpasterskiej z dziećmi, by tworzyły
znającą się i dobrze czującą się razem grupę.
To powinno w przyszłości prowadzić do tego,
że grupa będzie się chciała z sobą spotykać na
zebraniach młodzieży.

W październiku wybraliśmy ośrodek, w którym to integracyjne spotkanie mogło się odbyć. Wybraliśmy ośrodek „h2o” w Kiczycach.
Jest to ośrodek bardzo nowoczesny, specjalizujący się w przyjmowaniu grup szkolnych, młodzieżowych, grup dorosłych, organizuje dla
tych grup konkretny program. Trzeba podkreślić, że wybór programów jest naprawdę spory. Wyjechaliśmy autobusem do Kiczyc w pią-
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tek 5 listopada, a wróciliśmy następnego dnia
po południu. Dzieci miały w ośrodku wykupione wyżywienie, nocleg oraz dwa programy
do realizacji podczas pobytu.
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Program na piątkowy wieczór 5 listopada
był bardzo dobrą okazją do integracji grupy.
Myślę, że dzieci bardzo dobrze się bawiły i poznawały się wzajemnie. W piątkowy wieczór
mogłem także spotkać się z konfirmantami.
Dzieci spały w domkach na terenie ośrodka.
Po śniadaniu konfirmanci zaczęli sobotni
program, który był grą terenową. Grupa została podzielona na dwie drużyny, które rywalizowały ze sobą w odnajdywaniu punktów
i rozwiązywaniu zadania w tych punktach przygotowane dla grupy. Kilkugodzinna gra terenowa dostarczyła dzieciom wielu emocji i radości,
jaką daje praca w grupie.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować
p. Annie Wantulok za koordynację wyjazdu
i opiekę nad grupą. Serdecznie dziękuję p. Sabinie i Piotrowi Klibrom za pomoc w opiece
nad grupą.
Poprosiłem uczestników wyjazdu by podzielili się swoimi refleksjami na temat pobytu w Kiczycach. Chciałbym na zakończenie
przedstawić 3 opinie:
„Bardzo mi się podobała wycieczka, ponie-

waż poznałem nowych kolegów, którzy są
w moim wieku. Nigdy nie byłem wcześniej
w tym ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym, ale na pewno tam jeszcze kiedyś pojadę z rodzicami i siostrą. Program wyjazdu był
ciekawy, zwłaszcza gra terenowa. Piękny ośrodek, jego otoczenie i smaczne jedzenie. Ładne
pokoje i miło spędzony piątkowy i sobotni
dzień”.				
Krystian Klęczek
„Moim zdaniem był to bardzo dobry wybór.
Od razu jak zobaczyłem naszego opiekuna,
to go polubiłem. Wszystkie nasze aktywności
były ciekawe, a ta, na której chodząc przez las,
szukaliśmy podpowiedzi spodobała mi się najbardziej. Jedzenie, które nam podawali na stołówce ,było smaczne, a nasze łóżka były wygodne. Bardzo mi się tam podobało”
Szymon Kliber
„Wycieczka do Kiczyc do ośrodka H20 była
bardzo fajna. Podobało mi się tam, była bardzo miła atmosfera, były ciekawe aktywności
i miła ekipa. Ogółem było bardzo dobrze, ciekawie i fajnie”.		
Mateusz Antonik

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
Pszczyna 2021
Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem
„Jesteśmy zbuntowani”. Tematyka koncentrowała się wokół zagadnienia pewnego rodzaju
buntu, który jest potrzebny do kształtowania

Już 52-raz młodzież ewangelicka z całej
Polski spotkała się w jednym miejscu. Tym
miejscem w tym roku była Pszczyna, dawna
siedziba książęca księstwa pszczyńskiego, siedziba rodu Promnitz, Anhalt-Köthen-Pless,
i Hochberg von Pless, do których także należał
zamek w Książu na Dolnym Śląsku.
www.parafiajaworze.pl

Informator Parafialny nr 104

51

Z życia i wiary

i budowania swojej tożsamości. Młodzież mogła usłyszeć
i porozmawiać o tym w szeregu
seminariów i warsztatów, które
prowadzone były przez psychologów i duszpasterzy. Temat zjazdu, na pozór bardzo prowokacyjny miał w rzeczywistości pomóc
młodym ludziom w budowaniu
relacji z dorosłymi. Młodzież
mogła zapoznać się z pozytywnymi elementami okazywania
swojego stanowiska i swoich
racji w relacjach z innymi, jak
również zapoznać się z szeregiem
zagrożeń jakie mogą się pojawić. Bardzo częsta refleksja, jaka
wynikła z rozmów to nagminna
nieumiejętność rodziców i opiekunów w podejściu do osoby,
która przechodzi bardzo dynamiczny okres rozwoju. „Traktują
mnie jak dziecko ale oczekiwania
stawiają jak do dorosłego i na
odwrót uważają, że jestem dorosły, ale chcieliby kierować i decydować jak małym dzieckiem”.
Z naszej parafii w zjeździe
ubrała udział grupa 30 osób,
która wraz z ks. Andrzejem Krzykowskim uczestniczyła w sobotnim i niedzielnym programie.
Pogoda dopisała, chociaż październikowy poranek i wieczór
były bardzo chłodne. Nie zraziło to młodzieży w uczestniczeniu w grze miejskiej. Jej forma
była bardzo ciekawa. Wszyscy
uczestnicy zjazdu zostali podzieleni na 30 grup, bo tyle jest na
rynku drzew. Każda grupa miała
swoją zbiórkę pod określonym
drzewem i wyruszyła realizować
kilkanaście zadań w terenie. Z realizacją było różnie, ale liczył się
fakt poznania się z młodzieżą innych parafii.
Organizatorzy załatwili dla
uczestników bezpłatne wejście
do muzeum zamkowego oraz do
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zagrody żubrów. Każdy, kto chciał, mógł zwiedzić zamek pszczyński, zobaczyć zagrodę dla
stada żubrów i innych zwierząt i ptaków.
Był też czas na posiłek i indywidualne zajęcia, po których wczesnym sobotnim popołudniem odbyły się dwie tury wspomnianych
już seminariów. W wieczornej części programu mogliśmy obejrzeć spektakl przygotowany
przez uczestników letniego obozu. Przedstawienie opowiadało o podziałach, jakie tworzą
ludzie, uważając, że jedyny prawdziwy kościół
to ten mój, to znaczy taki z moją pobożnością
i formą która mi pasuje. Postać Jezusa połączyła wrogo do siebie nastawione strony, pokazując, że w Kościele jest miejsce dla każdego,
chociaż tak wiele pomiędzy nami różnic. Na
zakończenie programu odbył się w miejscowym kościele koncert zespołu NSA, po którym
wynajętym autokarem wróciliśmy do domu.
Wyspani i wypoczęci w niedzielny poranek
udaliśmy się ponownie do Pszczyny. Ostat-

www.parafiajaworze.pl

nim punktem programu było nabożeństwo,
w czasie którego kazanie wygłosił ks. Tymoteusz Bujok – Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Tematem kazania była zbuntowana
owieczka z podobieństwa o zgubionej owcy.
Zjazd młodzieży to czas nie tylko duchowych przeżyć, ale również czas integracji w ramach grupy parafialnej, sposobność zawarcia
nowych znajomości. Zdecydowana większość
naszej młodzieży była na OZME pierwszy raz.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli sytuacja na to pozwoli, pojedzie znowu, a co więcej
- zachęci do tego inne osoby.
W imieniu całej młodzieży i starszej grupy
konfirmantów pragnę bardzo serdecznie podziękować Radzie Parafialnej za przychylność
w organizacji wyjazdu i pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa. Była to dla wszystkich
ogromna pomoc.
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Sięgnij po pomoc
REFLEKSJE NOWOROCZNE
Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku jest okazją do przemyśleń nad swoim życiem. Jest to okres podejmowania wielu zmian
i planów życiowych. Niektórzy idą dalej wcześniej obraną drogą, przy czym mogą swoje działania wzbogacać na różne sposoby. Niektórzy
snują nowe plany własnego rozwoju, zaczynając
od marzeń aż do konkretnych działań. Ułatwieniem w podejmowaniu planów może być świadomość hierarchii wartości człowieka a te wartości to: wiara, miłość, zdrowie, praca, rodzina.
Każdy, niezależnie od wieku, ma możliwość
zmiany siebie. Pewien rodzaj zmian, a mianowicie proces rozwoju osobistego, wydaje się szczególnie cenny. Jest to wartość niezwykle istotna
w kontaktach międzyludzkich. Jej realizacja stanowi proces stawania się w pełni sobą, realizowania siebie, swoich pozytywnych możliwości. Oznacza wzrost całej osoby, dokonujący się
w różnych kierunkach, wynikających z własnych
możliwości, dążeń i wartości. Może to oznaczać
rozwój zainteresowań, wrażliwości, wiedzy,
umiejętności, sprawności działania, twórczości,
gotowości do pomagania innym.
Zmiany te nie mogą się dokonywać jako rezultat zewnętrznych nakazów i nacisków. Polegają
bowiem na tym, że człowiek przy pełnej świa-

domości zewnętrznych uwarunkowań, w których
przebiega jego życie i potrzebie uzgadniania własnej drogi z innymi, ma poczucie, że jest za nie
odpowiedzialny przed samym sobą. Jest to możliwe dzięki świadomości i zdolności do dokonywania wyborów dotyczących własnych czynów.
Świadomość i dokonywanie takich wyborów
oraz przyjmowanie ich skutków stanowi istotę
procesu rozwoju i realizacji siebie.
Marzenia są bezwartościowe, plany są niczym,
cele niemożliwe, jeżeli po nich nie nastąpi działanie. Jeszcze żadna mapa, choćby nie wiem jak
starannie wykonana, sama nie przeniosła nikogo
choćby o jeden krok w terenie. Tylko działanie
konkretyzuje marzenia, plany i cele. Działanie
jest pokarmem i napojem, który będzie karmił
sukces.

R E K L A M A
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ZAKŁAD
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

J. M. Mrowiec
43-384 Jaworze
ul. Groszkowa 308

tel. 817 20 65
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W oparciu o wartości możesz wyznaczyć sobie obszary działalności. Te obszary to rozwiązywanie problemów podstawowych, takich jak
zdrowie, rozwój i odwaga życiowa. Nasze ciało
jest sługą umysłu. Jest posłuszne jego działaniu,
przy czym posłuszeństwo jest świadome lub automatyczne. Przez przyzwolenie na niewłaściwe
myśli, ciało szybko ulega chorobom i ogólnej
degradacji. Natomiast pod wpływem radosnych
i pięknych myśli zachowuje młodość i piękno.
Choroba i zdrowie, podobnie jak warunki zewnętrzne, w jakich się znajdujemy, mają swoje
korzenie w myślach. Dobre, jasne i pogodne myśli budują ciało pełne wigoru i wdzięku. Nawyki
myślowe zawsze będą produkowały swoje własne efekty, dobre i złe. Myśli są źródłem działania, życia i radości, uczyń więc to źródło czystym,
a wszystko będzie czyste i jasne.
Ciągle potrzebujemy zmian. To tak, jak dom,
który wymaga odnawiania, napraw, przemeblowywania, żeby sprawić nam radość i satysfakcję.
Proces zmian jest wyrazem postępu i doskonalenia. Warto pomyśleć, jakie zmiany mogę wprowadzić we własny rozwój, życie rodzinne, życie
towarzyskie, aby wprowadzić udoskonalenia.
Jeżeli wierzysz w siebie, to nie istnieje nic, czego nie byłbyś w stanie zrobić. Masz do dyspozycji zbiorowe doświadczenie całej ludzkości, jeżeli
tylko zdecydujesz się wejść w nieznaną dziedzinę wiedzy. Otwarcie się na nowe doświadczenia
oznacza odrzucenie zasady, że lepiej jest podążać znaną drogą niż próbować zmian, ponieważ
zmiany wiążą się z niepewnością. Eliminując

z życia nudę i rutynę, w dużym stopniu obniżysz
ryzyko przegranej. Nuda jest niezdrowa i czyni
zamęt w umyśle.
Potocznie uważa się, że „poczucie bezpieczeństwa” dają takie wartości jak: dobra materialne,
pieniądze, dom, samochód, stanowisko czy pozycja społeczna. Istnieje jednak inny rodzaj bezpieczeństwa, do którego należy dążyć. Jest to poczucie spokoju wewnętrznego i wiary, że poradzisz
sobie ze wszystkim, co cię spotyka. Rzeczy mogą
się zepsuć, pieniądze i pracę można stracić, dom
może zmienić właściciela, ale ty nadal możesz
być twierdzą spokoju i bezpieczeństwa. Możesz
wierzyć w siebie i w swoje możliwości do tego
stopnia, że zaczniesz traktować rzeczy i ludzi jako
przyjemne, ale niekonieczne dodatki w twoim
życiu.
Warto pamiętać o tym, jak ważną rolę
w naszym życiu pełni cel życia. Cel życia nie jest
czymś, co osiąga się określonym czasie, po czym
sprawa jest już załatwiona. Cel życia istnieje stale, nadając sens celom pośrednim. Dzięki niemu
życie zyskuje właściwy wymiar. Twój cel życia
może dotyczyć nauki, twórczości, pracy zawodowej, może być celem w sferze miłości, życia małżeńskiego, rozwoju osobistego, itp. Jeżeli będziesz
miał sprecyzowany cel życia, to łatwo znajdziesz
drogi prowadzące do tego celu a
podejmowane działania w osiąganiu tego celu będą sprawiały ci
wielką przyjemność.

R E K L A M A

R E K L A M A

Zenon Kowalczyk

TRANSPORT
CIĘŻKI
ROBOTY
ZIEMNE
WYKOPY

inż. Ryszard Stanclik

ul. Kolonia Górna 146
43-384 Jaworze
601 284 451 lub (033) 817 20 82
www.parafiajaworze.pl
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Chrześcijanin i środowisko
Mury dla ludzi,
a zwierzęta co?
Sytuacja na naszej wschodniej granicy w okresie zimy być może nieco spokojniejsza, ale… To
dramat wielu ludzi szukających lepszego życia,
a z drugiej strony obawy innych przed niekontrolowanym napływem ludzi obcych kulturowo.
Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to najprawdopodobniej początek wielu fal migracji. Na skutek
wyżu demograficznego w większości krajów Afryki (w ciągu najbliższych 30 lat przewidywany jest
nawet dwukrotny wzrost ludności Konga, Tanzanii i wielu innych państw) i braku perspektyw czy
wręcz głodu, nasilać się będą masowe migracje
do Europy. Szacuje się, że w najbliższym okresie
może się na taką wędrówkę zdobyć nawet 200
milionów obywateli Afryki. To będą ogromne
wyzwania cywilizacyjne i zapewne nieprzewidywalne zmiany w Europie, także w naszym życiu.
Z oceną społeczną i polityczną kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią spotkaliśmy się już
wielokrotnie i każdy z czytelników ma zapewne wyrobione własne zdanie, więc zachowując
wielki respekt do cierpienia ludzi i problemów,
z którymi się borykają, spróbuję podejść do tego
tematu z innej strony i opisać skutki tej sytuacji
dla przyrody.
Mury nie blokują migracji ludzi – wiedzą
o tym Amerykanie, którzy wybudowali mur na
granicy z Meksykiem. Przemytnicy dali sobie
z nim radę i migracja jak była, tak trwa nadal. Zajęły się nią profesjonalnie meksykańskie kartele
i gangi, a zyski inwestowane są w podwyższenie
skuteczności i standardów przerzutów. Podobnie
w Europie prym w przerzucie wiodą włoskie mafie i przestępcy z Afryki. Nasz rząd, który generalnie nie radzi sobie z problemami, jedyne rozwiązanie widzi w izolowaniu płotem – ogradzaniu
sejmu, wschodnich połaci przed afrykańskim
pomorem świń, a teraz przed uchodźcami. Obecnie jest drut żyletkowy, a za niedługo powstanie
5-metrowy mur. Raczej nie powstrzyma migracji
ludzkiej, nieco ją ograniczy, ale za to spowoduje
niekontrolowane i trudne do przewidzenia kon-
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sekwencje w świecie przyrody. Osoba decydująca
o tym pomija troskę o zwierzęta, gdyż zapewne
jedynym zwierzęciem, które zna jest jej własny
kot. Izolowanie się od wszystkiego jest nie tylko
zgubne dla naszego państwa, ale także dla świata
przyrody. Trwa obecnie walka o to, żeby w tym
murze powstało chociaż kilka kontrolowanych
przejść dla ssaków.

Zwierzęta nie uznają granic państw. Żubry,
niedźwiedzie, jelenie, rysie, wilki swobodnie
przemieszczały się po przygranicznych terenach.
Jest im to niezbędne, gdyż rewir rysia to ponad
200, a watahy wilków nawet 300 kilometrów
kwadratowych. Zapewne zdziwiły się więc, kiedy na drodze zobaczyły drut ostrzowy zwany też
żyletkowym. To taki środek ochrony agresywnej,
który specjalnie ma spowodować straty i rany
u osoby forsującej takie zabezpieczenie. Istniejący, stary, sowiecki płot po białoruskiej stronie
nie stanowi takiego zagrożenia jak ten z concertiny. Człowiek będzie unikał zaplątania i forsując
go korzystał będzie z powalonych na drut drzew,
więc ten kolczasty mur najskuteczniej będzie zabijał zwierzęta. Będą one działały impulsywnie,
bo nie znają takich barier. Zaplątane będą próbowały wyrwać się z pułapki, a jeśli ktoś będzie
próbował pomóc, tym bardziej będą się szarpać.
Nie owijajmy w bawełnę. Dla zwierząt to mordercza pułapka. Miejscowi potwierdzają okrutną
śmierć jeleni i łosi. Nie mają szans. Dziennikarze
nie mogą dostać się na ten teren, gdyż zapewne takich relacji o dramatycznych cierpieniach
i śmierci zwierząt byłoby znacznie więcej. Nie
wiemy, ile już zginęło, wykrwawiając się z pociętych i szarpanych ran. Agonia trwa godzinami.
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Przegłosowana ustawa pozwala budować mur,
który nie musi stosować się do żadnych zasad,
nawet pewnych standardów, które były stosowane dla specjalnych budowli. Precedens skandaliczny i szkodliwy. Skutki niemożliwe do oceny. Przewrotności dodaje fakt, że ustawodawca
bezpodstawnie i nieco bezczelnie zapisał, że mur
jest rozwiązaniem bezpiecznym dla dziko żyjących zwierząt. To tak, jak gdybym ja powiedział,
że samochody są bezpieczne dla przechodniów.
Ma powstać w środku najcenniejszego przyrodniczo obszaru Europy – w Puszczy Białowieskiej.
To jedyny zachowany fragment prastarej, dziewiczej puszczy na kontynencie. Jeszcze nie zdążono
go wyciąć pomimo podejmowanych wysiłków
– słyszymy „Tyle piniondza się marnuje”. Ograniczenie przemieszczania się zwierząt to uniemożliwienie łączenia się w pary i wymiany genów.
Chów wsobny, czyli inaczej kojarzenie krewniacze
to zjawisko znane w przyrodzie od dawna. Jest
to krzyżowanie się blisko spokrewnionych organizmów, zwykle na skutek izolacji. Nawet wśród
ludzi znane są przypadki rodów królewskich czy
ludzi z odciętych dolin górskich w Szwajcarii. Jeśli
jakiś gatunek jest słabo zróżnicowany genetycznie, nie może się zadowalająco przystosować do
zmian środowiska, takich jak różnice klimatyczne, nowe bakterie i wirusy. Upraszczając – potomstwo jest słabsze i zmierza ku wyginięciu.
W przyrodzie najbardziej znanym przypadkiem
jest afrykański gepard. Z analizy składu aminokwasów w enzymach gepardów wynika, że jest
prawie identyczny w 97% - u ludzi to 70%. Jeśli
ktoś ma nieodwracalnie poparzoną skórę, to chirurdzy wycinają ją z innego miejsca ciała i z powodzeniem wszczepiają. Organizm odrzuci przeszczep od każdej innej osoby, chyba że będzie to
bliźniak jednojajowy. U gepardów bez większych
problemów można przeszczepić skórę od innego
osobnika. To skutek chowu wsobnego. Idąc dalej, naukowcy obliczyli i oszacowali, że około 10
tysięcy lat temu na skutek wielkiego kataklizmu
wyginęła prawie cała populacja, a obecne gepardy pochodzą od kilku ocalałych osobników. Podobnie ubogą pulę genową mają białowieskie
rysie – w tej okolicy jest około 60 osobników.
Odizolowanie ich od rysi białoruskich najprawdopodobniej będzie skutkowało zanikiem tej populacji.
Przyrodnicy liczą na to, że uda się wynegocjowww.parafiajaworze.pl

wać jakieś przejścia w murze dla zwierząt. Mniejsze zwierzęta mogą więc nie być zagrożone. Takie przejścia funkcjonują za oceanem w murze na
granicy z Meksykiem. My też się z podobnymi
spotykamy, jadąc autostradą czy drogą szybkiego
ruchu. Drogi te są ogrodzone płotem, żeby uchronić podróżujących przed kolizjami z dużymi zwierzętami. W miejscach migracji zwierząt wybudowano wiadukty nad drogą obsadzone drzewami,
żeby umożliwić przemieszczanie i wymianę genów. W Szwecji, kraju migrujących łosi szkoli się
kierowców w wykonywaniu manewru wymijania łosia. To ratuje często życie kierowcy. Rzeki,
nawet duże nie stanowią problemu – wszystkie
gatunki są w stanie je przepłynąć. Jedyne bariery
tworzy człowiek, ale związane są one z naszym
codziennym życiem i przez wiadukty nad drogami zmniejsza się skutki oddziaływania. Jedynie
mur jest czymś zupełnie wyjątkowym.

Dla ptaków każda pionowa konstrukcja jest
zagrożeniem, szczególnie w warunkach złej pogody, szczególnie mgły. Doświadczenie zbierano
badając ofiary wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych zbudowanych wzdłuż dróg. Zdecydowana
większość dotyczy ekranów przezroczystych, natomiast te szare stają się pułapką dopiero w warunkach złej widoczności. Więcej ofiar pochłonie
drut żyletkowy. Można przewidywać, że będą to
kuraki leśne – cietrzew i głuszec, a także pospolity
bażant. Spośród drapieżników najbardziej zagrożony będzie krogulec, który w pogoni za potencjalną ofiarą rzuca się w krzaki i zarośla.
Najbliższe lata w praktyce pokażą, czy mur będzie
bardziej nas chronił, czy też
powtórzy się scenariusz meksykański. Przyroda mówi NIE.
Kto to zechce usłyszeć?
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu

Jodła

kwasy fenolowe, katechiny, kwasy organiczne, fitosterole, związki mineralne, szczególnie
mangan, cynk i miedź. Wszystkie części jodły
zawierają aromatyczny olejek bogaty w terpeny (octan bornylu, alfa-piren, borneol, limonen
i inne). Olejek eteryczny o choinkowym zapachu otrzymywany jest przez destylację z parą
wodną igliwia i gałązek. Oprócz olejku eterycznego jodła zawiera żywicę, z której można uzyskać kalafonię i terpentynę.

(Abies alba)

Herbatka choinkowa

Krajowym gatunkiem jest jodła zwyczajna
(Abies alba Mill). W górach świętokrzyskich,
Karpatach i na Roztoczu tworzy ona wspaniałe
bory jodłowe. W wielkomiejskich warunkach
jodła zwyczajna rośnie źle, ale za to w ogrodach
i parkach można spotkać kilka gatunków obcego pochodzenia. Wyjątkowym pięknym drzewem jest jodła kalifornijska (Abies concolor
Lindl. Ex Hildebr) o srebrzystych igłach pachnących cytryną, a jodła koreańska (Abies Koreana E. H. Wilson) słynie z fioletowych szyszek.
Większość gatunków jodły ma zbliżony skład
chemiczny, dlatego w tradycyjnej medycynie
różnych ludów świata były stosowane w podobny sposób. Jodłowe gałązki (jednoroczne)
zawierają dużo witaminy C i beta karotenu, flawonoidy, seskwiterpeny, glikozydy fenolowe,
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Właściwie każda jodła, krajowa czy obcego pochodzenia jest świetnym surowcem na
aromatyczną herbatkę. W zależności od gatunku jodły i dojrzałości igieł zapach może być
bardziej cytrusowy albo bardziej choinkowy,
który zazwyczaj jest bardziej przyjemny. Warto rozetrzeć kilka igieł w palcach i powąchać,
czy aromat nam odpowiada. Jodłowa herbatka, podobnie jak świerkowa czy sosnowa ma
same zalety:
- igliwie zawiera łatwo przyswajalną witaminę C wraz z flawonoidami, związki cynku, miedzi oraz szereg innych związków, które uwalniają się do odwarów czy naparów,
- ma właściwości antyseptyczne, antybiotyczne, wykrztuśne, rozluźnia skurczone oskrzela,
- łagodzi kaszel, katar i inne objawy przeziębienia – szczególnie z dodatkiem miodu, imbiru, cytryny lub soku malinowego,
- działa mukolitycznie, powodując upłynnienie i zmniejszenie lepkości śluzu w drogach
oddechowych, przez co pomaga pozbyć się zaflegmienia,
- początkowo działa wykrztuśnie, a później
osusza oskrzela,
- rozgrzewa i ma zdolność wywoływania potów, obniża gorączkę,
- wzmacnia układ odpornościowy, lotne składniki olejku eterycznego zawartego w igliwiu
hamują rozwój chorobotwórczych mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy) w układzie
pokarmowym,
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- działa lekko przeczyszczająco i przeciwszkorbutowo,
- działa moczopędnie i pomaga łagodzić nieprzyjemne objawy w stanach zapalnych pęcherza moczowego,
- pachnie mocniej i piękniej niż świerk i sosna,
- dobry środek aromaterapeutyczny oraz do
inhalacji dla oczyszczania zatok,
- dobry dodatek do kąpieli.

Olejek pichtowy

Mieszkańcy Syberii cenią swoją jodłę syberyjską (Abies sibirica Ladeb), która jest jednym z drzew wchodzących w skład drzewostanu tajgi. Z jej młodych pędów produkuje się
dostępny w naszych aptekach i sklepach zielarskich importowany olejek pichtowy (od rosyjskiej nazwy jodły – pichta), reklamowany
niemal jako panaceum. Olejki jodłowe pobudzają ośrodkowy układ nerwowy, stymulują
procesy oddychania i krążenia krwi, tonizują
mięsień sercowy. Jako środek przeciw prze-

ziębieniu rozcieńczony ( np. olejem migdałowym) olejek pichtowy wciera się w klatkę
piersiową i w plecy, a także stosuje w inhalacjach. W tym celu nalewa się do garnka wrzącą
wodę, wkrapla się kroplę olejku pichtowego
i wdycha, okrywając głowę ręcznikiem. W miarę wyparowywania olejku dodaje się kolejną
kroplę. Inhalacja powinna trwać 5 minut. Nie
należy wkraplać na raz więcej niż jedną kroplę,
gdyż nadmierne parowanie olejku może powodować kaszel lub skurcze. Inhalacje zaleca
się w przypadku przeziębienia, grypy, zapalenia zatok, zapchanego nosa, zmęczenia.
Wewnętrznie nie należy stosować olejków
eterycznych, jeśli nie zostały zalecone przez
specjalistę. W aromaterapii zapach jodły pomaga odpędzić stres, smutek, negatywne myśli, łagodzi wyczerpanie nerwowe. Przyjemny
aromat odmładza, odświeża umysł i ciało.
Wzmacnia siły, stymulując mózg i równocześnie relaksując ciało. Pomaga w leczeniu bezsenności i nerwicy. Sen staje się głęboki i spokojny.

Preparaty

Odwar – 2 łyżki rozdrobnionych świeżych
lub suszonych igieł jodłowych zalewamy
2 szklankami gorącej wody. Podgrzewamy
w rondelku pod przykryciem na słabym ogniu
przez 10-20 minut. Kiedy przestygnie, należy
odcedzić i pić na ciepło po pół szklanki, 3 razy
dziennie, między posiłkami.
Napar – mniej intensywny w smaku niż
odwar otrzymamy, zalewając 2 łyżki młodego rozdrobnionego igliwia szklanką wrzącej
wody – w dzbanku czy termosie. Można pić
profilaktycznie lub po prostu dla przyjemności napary i odwary z samych igieł jodłowych
albo w połączeniu z miodem, owocami, korzennymi przyprawami, ziołami (tymianek, rozmaryn, szałwia, rumianek, podbiał). Przyjmować
najdłużej przez 3-4 tygodnie, po czym należy
zrobić co najmniej tydzień przerwy. Napój nie
tylko dostarcza witamin, ale pomaga w chorobach płuc i oskrzeli, serca i naczyń krwionośnych, przy powiększeniu gruczołu krokowego
(prostaty).
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Syrop – młode, majowe, świeżo rozwinięte
z pączków wierzchołki pędów jodły siekamy,
przesypujemy w słoju cukrem w proporcji 1:1,
zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce, aż
puszczą sok. Odcedzić przez gazę. Zażywamy
syrop 3 razy dziennie po łyżeczce przy nieżytach dróg oddechowych, astmie oraz jako środek wzmacniający. Można też świeże młode
igły (albo sproszkowane suche) zmiksować
z miodem.
Inhalacja – kilka garści igieł zalewamy
2 litrami wrzątku i gotujemy na słabym ogniu
aż pojawi się para. Wtedy należy zdjąć garnek
z ognia, pochylić się nad nim i osłaniając głowę
„namiotem” z ręcznika wdychać parę przez 10
minut. Taki zabieg oczyszcza drogi oddechowe,
udrażnia je i ułatwia oddychanie. Warto stosować przy rozpoczynającym się katarze lub zatkanych zatokach. Po parówce przynajmniej przez
kilka godzin nie wolno wychodzić z domu.
Kąpiel – 2 garści świerkowych igieł zalać
2 litrami wrzątku i gotować przez 20 minut na
słabym ogniu. Odcedzić, odwar wlać do wody
w wannie. Kąpiemy się przez 20 minut, głęboko oddychając. Aromatyczna kąpiel wspomaga leczenie przeziębienia z kaszlem, przynosi
ulgę w bólach reumatycznych, bólach mięśni
i nerwobólach. Odmładza i wygładza skórę,
odpręża, pomaga pozbyć się bólu głowy.
Nalewka jodłowa
Sposób przygotowania nalewki jodłowej.
Zerwać kilkanaście, najlepiej świeżych, wiosennych przyrostów z gałązek jodły lub kilka
ulistnionych szczytów pędów (cetyna jodłowa) na jesieni lub w zimie i rozłożyć je cienką
warstwą na papierze, aby przeschły. Po kilku
dniach, kiedy gałązki będą już suche, należy
oderwać igły. Następnie wsypać je do słoja
i zalać 1 litrem 70% spirytusu. Zawartość
wstrząsnąć, wymieszać tak, żeby wszystkie
igły pozostały zanurzone w alkoholu. Naczynie szczelnie zamknąć i pozostawić przez okres
1 tygodnia w ciemnym, chłodnym miejscu.
Po upływie tego czasu wymacerowane igły
jodłowe wycisnąć, a wyciąg alkoholowy przecedzić przez gazę lub bibułę filtracyjną. Nalew-
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kę można rozcieńczyć 250 ml przegotowanej,
ostudzonej wody. Przelać do ciemnych, najlepiej zakrywanych kapslem butelek. Butelki oznakować, podając nazwę nalewki, datę
sporządzenia oraz jej przeznaczenie. Przenieść
do piwnicy lub innego ciemnego i chłodnego miejsca. Nalewka powinna dojrzewać od
3 miesięcy do pół roku.
Sposób użycie, działanie i zastosowanie nalewki jodłowej.
Nalewkę można pić 2-3 razy dziennie
w ilościach nie więcej niż 1 łyżeczka do herbaty,
jako środek przeciwkaszlowy. Nalewka działa
sekrolitycznie (wywołuje zwiększone wydzielanie śluzu) i słabo antyseptycznie (łagodzi kaszel). Zaleca się stosowanie nalewki w stanach
zapalnych górnych dróg oddechowych, zaziębieniach, grypie i anginie w celu upłynnienia
śluzu i pobudzenia odruchu kaszlowego.
Zbiór i przechowywanie igliwia jodły
Gałązki z igliwiem jodły (wierzchołki pędów) zbiera się w miarę potrzeby przez cały
rok, ścinając sekatorem lub nożycami nie więcej niż potrzeba – na przykład przy porządkowaniu ogrodu. Nie wolno odłamywać gałęzi.
Zbieramy w miejscach czystych ekologicznie.
Igliwie młode, jednoroczne, jasnozielone, jeszcze nie wyrośnięte ma świeży cytrusowy zapach. Ciemnozielone, starsze – co nie znaczy
stare – nabiera wyraźnie jodłowego aromatu.
Starego igliwia nie zbieramy. Można wysuszyć
na zapas wiosenne gałązki albo ścinać latem.
Zimą igliwie zawiera szczególnie dużo witaminy C i wtedy przyrządza się z niego napoje
witaminowe. Bukiety z gałęzi jodłowych będą
trzymały się w chłodzie na balkonie czy za oknem przez całą zimę.
Używać na bieżąco na herbatkę
i do kąpieli. Umyć gałązki przed
użyciem.
Opracował
Zygmunt Lira

Bibliografia:
Zioła w nalewkach leczniczych, Sanderski
Inna literatura specjalistyczna
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Nie zapomnieć mowy ojców
Downi tak nie było.
Witóm piyknie!
Witóm Was piyknie ludeczkowie złoci, dyć
my sie ani nie łobezdrzyli, jak tyn rok nóm
zlecioł. Nie zlyźli my bardzo z kierchowa, kaj
spóminali my tych, co łodeszli, a już słyszymy
w galeriach, supermarketach „Czas radości, wesołości nastoł światu temu”. Ale pomału, pomału, piyrsze je jeszcze adwynt – czas zadumy
i łoczekiwanio na narodzyni Jezusa. Ale świat
biznesu ło tym zapómnioł, dlo nich czas radości
to pełno kapsa. Kiesi downi tak nie było.
Kie przyszeł adwynt, to po chałpach było cicho, nie słyszało sie głośnej muzyki, błoznowanio, żodyn też w tym czasie sie nie wadził, ludzie
stowali sie jakby lepsi. Śpiywało sie po chałpach pobożne pieśniczki. Dziecka w dłógi wieczory rychtowały roztomajte cacka na gojiczek,
łuczyły sie też na pamiyńć kolynd, bo przeca
pójdóm jako pastuszkowie łod chałpy do chałpy zwiastować godowóm wieść ło narodzóym
Zbawicielu. Zaś starsi chłapcy rychtowali berła,
koróny a szumne łoblycze, dyć jako trzej królowie muszóm wyglóndać bogato. Łuczyli sie też
kożdy swoji roli, coby jejich wystómpiyni było
piykne i podobało sie tym, kierzy bydóm ich
łoglóndać. Rychtowali sie na tyn czas radości,
wesołości, czas Godnych Świónt, kiery poprzedzoł Wigilijny dziyń – inszy łod zwykłych dni.
We Wilije trzeja było pościć do wieczora, chyba
żeby kiery nie wydzierżoł, tóż mógł se wzióńć
kónsek chleba i czornej kawy. Kożdy sie też staroł łoddać kaj jaki dłóg i nic w tym dniu nie
pojczować. Dziecka zaś starały się, coby im nie
wyrzazać, bo by były bite przez cały rok. Tóż
starały sie być posłószne. Gaździnki w kuchyni
rychtowały wieczerze, piykły kołocze ze syrym,
z makym, ze śliwkami i jabkami, wóniało po
całej chałpie. Starały się, coby na stole było to,
co na polu łurosło. Nie zapómniały też, żeby na
postrzodku stołu leżoł chlyb. Chłopi tego dnia
z dzieckami robili kole chałpy porzóndki, łodbywali gowiydź, strojili gojiczek. Jak już było
www.parafiajaworze.pl

wszystko porobióne, kożdy sie piyknie łumył,
łoblyk do czystego łoblyczo i siadało sie ku stołu. Przed wieczerzóm trzeja było porzykać, rożnóć świyczki i zaczynało sie jeść. Naprzód sie
jadło zupe rybióm abo grzybule, potym rybe
łobzolanóm w brezlach z ziymniokami abo
z chlebym, kiery jak tam chcioł. Jadło sie też kapuste, fazole z pieczkami, ponikierzy warzyli też
groch, ale to tam ni ma dobre na brzuch. Było
też cosi na mlyku – ryż, gryzek z masłym i cukrym. Wszystkigo trzeja było sprógować. Kiery
jeszcze mioł mało a szmak, tóż se wziył kołocza.
Łopłatkiym dzieliło sie pod kóniec wieczerzy
– moczało sie go w miodzie, co znaczyło, żeby
cały rok był słodki jak tyn miód. Po Wiliji jeszcze sie porzykało a potym śpiywało pobożne
pieśniczki. Kolynd sie downi w Wilije nie śpiewało, dziepro na drugi dziyń jak sie przyszło
z kościoła z pastyrki abo jutrzni. Dzisio sie już
śpiywo ty piykne kolyndy we Wilije i myślym,
że Pónbóczek nie bydzie mioł nóm tego za złe.
A kie już Nowy Roczek za progym stoi, piyknie
powinszować przeca mi sie godzi:
Żeby było zdrowo, nic nóm nie chybiało,
A wszystko dobrze nóm sie łukłodało.
By to choróbsko co sie przykludziło ,
W sakry se poszło i sie zatraciło.
By sie straciła pycha, co tak fest łurosła,
By kożdy w bliźnim widzioł brata, siostrę.
By se my żyli w tej nasze słoneczej Gminie ,
Jak Adam z Jewkóm w raju kiery nie przminie.
Byś był szczyńśliwy nie potrzeja wiela,
Łodwiedź kolege, sómsiada i swego przociela.
Pamiyntej też ło tym, kierego zmógła choroba,
I spytej sie piyknie, czy mu czego nie potrzeba.
Krocz łodważnie po tej naszej ziymi
Łoczy miej łotwarte, bydź zawżdy z biydnymi.
Spozdrzyj kogo by pocieszyć, kogo zaś przytulić,
Komu łzy łobetrzyć dzisio,
dobre słowo szepnóć.
Nie stój! Idź, pumogej,
zrób tyn mały kroczek.
A bydziesz szczyńśliwy, bogaty
przez calutki roczek.
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Dobra Książka
„Felix, Net i Nika” – serią
dla wszystkich
Seria książek „Felix, Net i Nika” autorstwa Rafała Kosika (ur.
w 1971 roku w Warszawie,
niedoszłego
architekta, założyciela firmy reklamowej
i wydawnictwa Powergraph)
początkowo
była pisana z myślą
o młodym czytelniku,
którym m.in. miał być
syn autora. Tak się jednak złożyło, że seria
w tym roku obchodziła
siedemnastolecie, gdyż
jest obecna na polskim
rynku wydawniczym od 2004 roku. Rafał Kosik
nie przewidział, że powieści o przygodach trójki
warszawskich gimnazjalistów (a gimnazjów już
nie ma) zyskają sobie zarówno ogromną sympatię czytelników (liczne fankluby i blogi, łączny nakład przekraczający 350 tys. sprzedanych egzemplarzy), jak i zostaną docenione przez krytyków.
Dwa pierwsze tomy otrzymały główną nagrodę
literacką i tytuł Książki Roku 2005 Polskiej Sekcji
IBBY - International Board on Books for Young
People, tom trzeci był do tej nagrody również
nominowany, a tom czwarty otrzymał nagrodę
Małego Donga „Dziecięcy Bestseller Roku 2007”.
W czym tkwi siła powieści Rafała Kosika? Otóż
są one mocno osadzone w polskich realiach. Bohaterowie to uczniowie normalnego, publicznego gimnazjum, mówiący aktualnym, „młodym”
językiem. W ich przygodach pojawiają się nie
tylko staroświeckie duchy, ale także nowoczesny
program sztucznej inteligencji i zwariowane wynalazki. Felix, Net i Nika rozwią-zują kolejne zagadki, podróżują w czasie, konstruują przedziwne urządzenia, ale też zderzają się z gimnazjalną
rzeczywistością: walczą ze szkolnym gangiem
wyłudzającym pieniądze, sty-kają się z problemem narkotykowym, biorą udział w wyborach
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do uczniowskiego samorządu. To z jednej strony
świat szkoły czyli „systemu edukacyjnego”, jak
mówią bohaterowie Kosika o nauce szkolnej,
a z drugiej niezrozumiały świat dorosłych rządzący się swoimi prawami.
Książki, mimo oszałamiająco szybkiej akcji,
niosą ze sobą poważniejsze treści. Krytycy podkreślają ich nienachalny dydaktyzm, odwołania
do wiedzy, polskiej historii, wartości uniwersalnych: przyjaźni, odpowiedzialności i przyzwoitości. Są zarazem bardzo współczesne – nowoczesne
technologie, humor i wartka akcja sprawiają, że
chętnie są czytane nie tylko przez dzieci, ale również przez dorosłych.
Popularność serii „Felix, Net i Nika” sięga
już poza granice naszego kraju. Powieści zostały
opublikowane na Litwie, w Czechach i na Węgrzech. Prowadzone są rozmowy z wydawnictwami z innych krajów: Chin, Niemiec, Francji
i Hiszpanii.
Książki serii powoli trafiają do lektur szkolnych - fragmenty są w podręcznikach Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego do klasy VI oraz
Nowej Ery do klasy V szkoły podstawowej, coraz
więcej nauczycieli omawia Felixa w ramach lektur uzupełniających.
Walory nie tylko powieściowe dostrzegli
w przygodach młodych gimnazjalistów polscy filmowcy przenosząc na duży ekran w 2012
roku drugi tom serii „Felix, Net
i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” Należy mieć nadzieję, że pozostałe tomy również zostaną zekranizowane.
Poleca
Piotr Bożek
Ps.
Ostatni 15 tom serii wyszedł w 2018 roku. Od
tego czasu miłośnicy Feliksa, Neta i Niki pro-szą
autora, aby wydał tom 16 i nie kończył serii. Rafał Kosik milczy w tej sprawie i póki co powiększa serię „Amelia i Kuba”
Przy pisaniu korzystałem z dwóch storn internetowych: www.rafalkosik.com.pl oraz www.
powergraph.pl
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” Mk 10,14
03.10.2021

Hanna Gregoria Brzostek				Jaworze

10.10.2021

Zuzanna Zofia Węglorz				Jaworze

10.10.2021

Jakub Marcel Witaszek				Biery

24.10.2021

Zuzanna Sylwia Klajmon				Grodziec

21.11.2021

Stanisław Karol Wolny				Jasienica

Nasi zmarli:

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

12.10.2021

śp. Helena Kobiela			

l. 93		

Jasienica

30.10.2021

śp. Maria Cholewik			

l. 74		

Jasienica

16.11.2021

śp. Walter Wiencek			

l. 90		

Jaworze

16.11.2021

śp. Józefa Ryrych			

l. 69		

Jaworze

17.11.2021

śp. Helena Bisok			

l. 85		

Nowa Wieś

25.11.2021

śp. Jan Stroka			

l. 82		

Bielsko-B

28.11.2021

śp. Jerzy Ryrych			

l. 64		

Jasienica

07.12.2021

śp. Gustaw Kukla			

l. 88		

Jasienica

Kancelaria Parafialna
Czynna:

Jaworze od poniedziałku do piątku

10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
przed i po nabożeństwie niedzielnym

Jasienica „stara szkoła”
ul. Międzyrzecka 109

wtorek
czwartek

16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

telefon kancelarii 33 81 72 279
telefony księzy:
ks. Władysław Wantulok 608 667 823
ks. Andrzej Krzykowski
692 176 953
Numer konta bankowego:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
43-384 Jaworze Plac Kościelny 25
96 8117 0003 0000 0778 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
www.parafiajaworze.pl
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PLAN NABOŻEŃSTW
Jaworze

Jasienica

Świętoszówka

Boże Narodzenie 2021
24.12

Wigilia Bożego Narodzenia		

25.12

1 Święto Bożego Narodzenia

			
5.00

16.00

17.30

10.00

10.00

26.12 2 Święto Bożego Narodzenia

10.00		

8.00

10.00

31.12

17.30		

16.00

17.30

Zakończenie roku 		

Styczeń 2022
01.01

Nowy Rok				

10.00

02.01 1 Niedziela po Bożym Narodzeniu

10.00		

8.00 		

06.01 Święto Epifanii

18.00

09.01 1 Niedziela po Epifanii

10.00		

8.00 		

10.00

16.01 2 Niedziela po Epifanii

10.00		

8.00 		

10.00

koncert kolęd

									
23.01 3 Niedziela po Epifanii

10.00		

						

18.00

30.01 Ostatnia Niedziela po Epifanii

10.00		

10.00

18.00
8.00

10.00

8.00

10.00

Luty 2022
06.02 4 Niedziela przed Postem		

10.00		

8.00 		

10.00

13.02

10.00		

8.00 		

10.00

20.02 2 Niedziela przed Postem		

10.00		

8.00 		

10.00

						

18.00

27.02

10.00		

8.00 		

10.00

3 Niedziela przed Postem

Niedziela przed Postem		

									

18.00

04.03

16.00

Marzec 2022

nabożeństwo pasyjne

06.03 1 Niedziela Postu		
11.03

nabożeństwo pasyjne

13.03 2 Niedziela Postu		
18.03

nabożeństwo pasyjne

20.03 3 Niedziela Postu		
25.03

nabożeństwo pasyjne

27.03 4 Niedziela Postu		

17.30		
9.00

10.00

8.00

17.30		

16.00

10.00

10.00

240-lecie poświęcenia kamienia
węgielnego pod budowę kościoła
17.30		
16.00
9.00

10.00

8.00

17.30		

16.00

9.00

10.00

8.00

10.00
10.00

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