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Nadzieja
wystawiona
na próbę czasu i wytrwałości. Nadzieja na unormowanie życia po kolejnych falach
kovidu, jaka związana była
z tym rokiem, zbombardowana została bestialskim atakiem Rosji na
ludność Ukrainy. Nadzieja zgaszona i przyduszona cierpieniem i nieszczęściem ludzkim.
W takiej nadziei chcemy realizować nasze zamiary i plany dotyczące tego roku, w którym
obchodzimy rocznicą 240-lecia powstania naszej parafii. Zostało zaplanowanych szereg jubileuszowych wydarzeń i mamy nadzieję, że
uda się je przygotować i zrealizować.
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer
naszego informatora parafialnego. Jak zawsze czynimy to z nadzieją, że artykuły, jakie
w nim zostały zamieszczone, posłużą zarówno jako posilenie duchowe w wierze, jak też
i przedstawienie wydarzeń, jakie miały miejsce
w ostatnim czasie w życiu naszej Parafii.
Różnorodność tematów, jakie staramy się
umieszczać, sprawia, że każdy czytelnik znajdzie
tu coś, co go zaciekawi, a my ufamy, że i ten
numer spotka się z życzliwym przyjęciem.
ks. Andrzej Krzykowski

Nasza wiara
może być za mała,
aby wstępować
w ślady Jezusa,
ale jest
dostatecznie silna,
aby iść
za Jego śladami.

Adres:

Takiej wiary,
aby iść za
Zmartwychwstałym
Jezusem,
życzy redakcja
„Z życia i wiary”
Redakcja: ks. Władysław Wantulok,

43-384 Jaworze, Plac Kościelny 25
tel. 033 8 172 279
e-mail: kancelaria@parafiajaworze.pl
www.parafiajaworze.pl
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Spotkanie ze Słowem Bożym
„Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
do domu Pana pójdziemy!
Stanęły stopy nasze w bramach tych, o Jeruzalem!
Jeruzalem! Zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone,
Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana!
Ze względu na braci moich i przyjaciół, będę ci życzył pokoju,
Ze względu na Pana, Boga naszego, będę szukał dobra twego”.
Psalm 122,1-4.8 i 9

Fragmenty kazania, które zostało wygłoszone
12 marca 1782 roku
w czasie uroczystości poświęcenia budowy Domu Modlitwy
w Jaworzu.
Kazanie wygłosił superintendent ks. Traugott Bartelmus,
proboszcz parafii w Cieszynie
Dedykacja:

„Dobroczynnemu przyjacielowi ludu i łaskawemu właścicielowi ziemskiemu Jaworza, Jaśnie Wielmożnemu Panu Jerzemu Ludwikowi
von Laschowsky
Dedykuję poniższą mowę dziękczynną w dowód poważania, głębokiego szacunku i wdzięczności, i z żarliwym życzeniem możliwie dobrego
zdrowia, dla jego zacnej Osoby i całego najszlachetniejszego Domu, oraz pomyślnego rozwoju
rozpoczętego miejsca Służby Bożej, polecając się
dalszej łaskawości” poddany sługa i wielbiciel - autor.
Czcigodne Zgromadzenie!
Szczególnie zaś, Nabożny, przez łaskę Bożą
i przychylność najlepszego Monarchy, uszczęśliwiony, protestancko chrześcijański Zborze!
Gdy Pan Zastępów poczyna swój w niewoli będący lud, a władcy tej ziemi, jak Józef II,
milionom w tym sprzyjają, czymże to, jeśli nie
cudem, że góry i doliny pieśniami chwały rozbrzmiewają, a gorące życzenia błogosławieństw
wzajemnie się spotykają?
Błogosławieni jesteśmy wraz z wami, gdyż
i my korzystamy z owocu wzniosłego ducha tolerancji Józefa II.
Dotąd posiadaliśmy tylko jeden Dom Boży
w kraju, do którego nasi ojcowie i myśmy
www.parafiajaworze.pl

pielgrzymować mogli, często narzekając na odległość i uciążliwość drogi, lecz oto teraz wolno nam w kraju pomnażać nasze Domy Boże
i podzielić się na wiele zborów. Teraz możemy
z niepowstrzymywalną, większą wygodą i wolnością, daleko więcej i doskonalej uczestniczyć
w publicznych nabożeństwach, słuchać u nas
na miejscu kazań, sprawować zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chrystusa święte sakramenty,
pocieszać naszych chorych, a naszych umierających przygotować do błogosławionego zgonu.
Błogosławieni wraz z wami, wy protestanccy chrześcijanie, z któregokolwiek ludu pośród
ludów Józefa i z któregokolwiek narodu pośród
narodów Austrii jesteście.
Błogosławione jesteś Jaworze pośród wielu
miejscowości Śląska, a wywodząc swoje imię
od jaworów, rośniesz według wypowiedzi Syracha 24,18 - jak jawory.
U ciebie na tym to miejscu ma być zbudowany protestancki Dom Boży, po 128 latach, to jest
od 54 roku minionego stulecia i jego miesiąca
kwietnia, odkąd pozostawałoś bez protestanckiego nabożeństwa, a ów naprzeciw stojący
Dom Boży, miejsce zgromadzeń twoich przodków, onych niemych świadków, który kiedyś
dla siebie używałeś, po utraceniu wolności religijnej, ze smutkiem ci oglądać przypadło.
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Błogosławione jesteście wy okoliczne protestanckie wioski! Które wraz z Jaworzem znosiłyście w czasach smutku wspólny religijny los,
oto teraz zostajecie przez Jaworze pokrzepione
i ucieszone.
Dziś zastosowane zostaje wobec was najwyższe cesarsko-królewskie ułaskawienie religijne.
W przyszłości będziecie się tu na tym miejscu
gromadzić i w sposób niezakłócony swoje nabożeństwa pielęgnować.
Właściciel ziemski, pan Jerzy Ludwik von Laschowsky zatroszczył się i zadziałał nie dla siebie i dla swojej gminy jedynie, lecz zatroszczył
i się i zadziałał również dla was. On ofiarowuje
wam to miejsce na Dom Boży, i deklaruje się
go tutaj zbudować: oto otworzył swoją szczodrą
dłoń i nadal ją otwierać będzie; on wybrał i powołał waszego przyszłego nauczyciela i będzie
go utrzymywał. Błogosławiony niech będzie
dobrotliwy i ludziom przyjazny pan na Jaworzu!
Błogosławiony niech będzie od Boga cały jego
szlachetny dom, nagrodzony za wszelką dobroczynność.
Na Śląsku jest Jaworze pierwiastkiem nowych miejsc nabożeństw. Zawołany przybyłem
tu i obecnie przystępuję do poświęcenia tego
placu na miejsce budowy świątyni.
Zwiastowanie Słowa Bożego i modlitwa żarliwa, mają być środkami poświęcającymi.
Posłuchajcie przeto protestanci z nabożnością, pragnieniem i uwagą zwiastowanej nauki.
Módlcie się, wy czciciele Boga, z żarliwością,
ufnością i pokorą.
Uświęćcie jednak najpierw wraz ze mną całą
dzisiejszą uroczystość przez pełne wiaty wołanie: Ojcze nasz ...
Jaworze, na którego gruncie teraz stoję, nie jest
Jeruzalemem, ani wspaniałym miastem, jest ono
posiadłością wiejską, jednakże od dziś jest i będzie odtąd miejscem zgromadzenia nabożeństwowego, jego i sąsiadujących z nim protestantów.
Dziś rozpoczynam to nabożeństwo od przedłożonego pytania:
CO JEST OBOWIĄZKIEM PROTESTANCKIEGO ZBORU W JAWORZU I OKOLICY?
I chcę zgromadzonemu zborowi dać na nie
odpowiedź z pouczającego nas tekstu. Zawarta
będzie ona w trzech następujących krótkich zdaniach, które stanowić będą trzy szczególne części
mojego kazania.
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Po pierwsze: Obowiązkiem zboru jest cieszyć
się mającym być wzniesionym Domem Bożym.
Po drugie: Odbywać w nim nabożeństwa
zgodnie z porządkiem Słowa Bożego.
Po trzecie: Życzyć dobrze miejscu tego Domu
Bożego i przynosić dla tego Domu Bożego ofiarę, szukając jego dobra.
Część Pierwsza
Czy przywilej, którego dzisiaj dostępujecie,
nie jest jednym z największych? Czy szczęśliwość, której uczestnikami dziś się stajecie nie
jest najwspanialszą w porównaniu z wszystkim
innym, co mieni się być szczęściem życiowym?
Od 128 lat nie mieliście tu w okolicy żadnego
własnego nabożeństwa. Rok 1654, dla wszystkich protestantów Górnego Śląska nieszczęśliwy,
zgotował ewangelickim zgromadzeniom kościelnym oraz posiadaniu przez nich własnych kościołów, smutny koniec. Przez 55 lat znajdowali
się wasi ojcowie pod surową nietolerancją. Nie
pozostało im nic innego, jak przeżywanie stale
niedostatecznego i ograniczonego nabożeństwa
domowego, bądź czasami, w lęku przed niebezpieczeństwem i okropnością, wspólne spotkania
nabożeństwowe w lasach i miejscach ustronnych, lub po czasie w pogranicznych terenach
Polski. Pomyślcie, ile westchnień z uciśnionej
duszy waszych przodków, wznosiło się wzwyż
do Boga! Ileż łez spływało po ich policzkach! Ile
niepokoju sumienia przeszywało ich serca.
Bóg wspomniał na miłosierdzie swoje i po
półwieczu obdarował Śląsk przez swego pomazańca, wówczas chwalebnie panującego rzymskiego cesarza i władcę ś. p. Józefa I, przywracając wolność religijną, tą jednak w odniesieniu
do Górnego Śląska, ograniczającą się jedynego
Kościoła Łaski przed Cieszynem.
A to jest wam powiedziane, że będziecie mogli
pójść tutaj do własnego kościoła, a nogi wasze
będą mogły stanąć w Domu Modlitwy w Jaworzu. To tutaj będziecie gromadzić się ku słuchaniu Słowa Bożego, ku wspólnej modlitwie, ku
zgodnemu uwielbianiu Boga. Tu obchodzić będziecie pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, przez
sprawowanie najświętszej Wieczerzy Pańskiej;
tu przyprowadzać będziecie wasze dzieci i nieletnich na chrześcijańską naukę; tu przez Chrzest
Święty będziecie poświęcać wasze narodzone
dzieci; tu dacie błogosławić wasze związki mał-
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żeńskie. Stąd wzywać będziecie ustanowionych
pastorów i duszpasterzy ku pocieszniu waszych
chorych, ku pokrzepieniu, przygotowaniu i błogosławieniu waszych umierających.
Radujcie się waszym panem Jaworza, który tak
wiele czyni dla duchowego dobra, że znaczną część
swej posiadłości, spokój swego podeszłego wieku
i nadwątlone już siły, ku waszej dogodności nabożeństw i wspieraniu was w chrześcijaństwie,
poświęca. Bądźcie jemu wdzięczni, błogosławcie
go i jego zacny dom; błogosławcie go wraz z waszymi dziećmi w imieniu Pana Zastępów.
Radujcie się dzisiaj; radujcie się zawsze, ilekroć na to miejsce przyjdziecie, ilekroć ten jaworzański Dom Boży z bliższa czy dalsza widzieć
będziecie.
Jaworze jest wzniesione, by stało się miejscem, gdzie będziecie mogli razem się gromadzić, pielęgnować wasze nabożeństwa; Jaworze
przyjmuje was, sąsiednich protestantów, jako
swoje dzieci Kościoła; przeto wzywam was bliskich i dalszych słuchaczy Jaworza słowami ap.
Pawła - z Filipian 4,4 - „Radujcie się w panu
zawsze, powtarzam radujcie się.”
Część druga
Obowiązkiem protestanckiego zboru w Jaworzu i wokół niego jest, w tym mającym być
wzniesionym Domu Bożym, odprawiać nabożeństwo zgodnie z nakazem Słowa Bożego.
Pozwólcie przeto krótko pouczyć się, na co
według nakazu Słowa Bożego, w tym mającym
być wzniesionym Domu Bożym, macie zwracać
uwagę.
Pieśni, które na tym miejscu nucić będziecie,
nie mogą być pustym dźwiękiem, lecz muszą
pochodzić z wylewności serca i być świadectwem i wyrazem żarliwości ducha. Z głębokości
duszy musi wydobywać się uwielbienie i dziękczynienie dla Boga, wezwanie
Jego pomocy i błogosławieństwa, zawarte w pieśniach postanowienia serca, winne się
wyzwalać i stawać się przez
wasze języki i głosy tłumaczami duchowych wzniesień.
Modlitwy, które na tym
miejscu zanosić i wypowiadać będziecie Wszechwiedzącemu i Wszechmocnemu
w ofierze za waszego panująwww.parafiajaworze.pl

cego i jemu poddane zwierzchności, za waszego
właściciela ziemskiego, za was samych, za wasze
rodziny i krewnych, za waszych współwyznawców i innych współchrześcijan, za waszych chorych i umierających, za uciśnionych i w niedoli
będących, za ichże i za wasze duchowe i cielesne
dobro, za wszystkie możliwe potrzeby, niechby
jakkolwiek się zwały, nie mogą być wyuczonymi na pamięć oziębłymi formułkami. One jako
przemawiający świadkowie, muszą wyrażać
najszczersze pragnienie za tym, o co prosicie. Tu
musicie w jednym duchu zanosić prośby, dziękczynienia, modły, przyczynienia.
Wasze słuchanie kazań czy wykładów Słowa
Bożego, nie śmie stać się uciążliwym nawykiem.
Musicie przychodzić by słuchać, uczyć się, a słyszane i nauczone wypełniać. Kaznodzieja Salomona 4,17 powiada: „Pilnuj swoich kroków, gdy
idziesz do Domu Bożego, i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez
głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło”. Dlaczego jest wam zwiastowana prawda
Boża? Ku waszemu pouczeniu i napomnieniu, ku
waszemu karceniu i poprawie, na wasze pocieszenie i pokrzepienie, pobudzenie waszej pilności
w duchowym i cielesnym powołaniu waszym,
znaczy słowem - ku waszemu zbudowaniu.
Wasze spowiednio - komunijne czynności
muszą być przeto wolne od obciążania zwyczajowego, jako też błędnego mniemania, jako byście przez nie spełnili wszelką sprawiedliwość.
Wszelkie inne czynności, które do nabożeństwa zaliczane bywają, jak nauczanie młodych
chrześcijan w religii i pobożności, obrządek
chrztu, uroczyste błogosławienie związków
małżeńskich i im podobne, muszą się łączyć ze
skupieniem i pobożnością.
Gdy przyprowadzać będziecie swoje dzieci
i nieletnich na chrześcijańskie
nauczanie, musicie je pouczyć,
że ta sprawa dotyczy ich doczesnego i wiecznego szczęścia i wzbudzić w nich w tym
przypadku pożądanie „niesfałszowanego mleka duchowego” Ewangelii.
Gdy stawać będziecie tutaj w roli chrzestnych, musicie
pamiętać, że jest to waszym
obowiązkiem, aby modlić się
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serdecznie, szczerze i żarliwie za chrześniakami
waszymi, i ile to od was zależy współdziałać
w tym żeby wzrastając w latach, wieku i wielkości, wychowani zostali na dobrych ludzi i prawych chrześcijan.
Ci zaś, którzy na tym miejscu dadzą błogosławić swoje związki małżeńskie i ręką i ustami
swymi przyrzeczenia swoje potwierdzą, muszą
zważyć, że to przed obliczem Wszechwiedzącego
przyrzekali sobie nawzajem wierność i nieustanną miłość i do świętego zachowania swego ślubowania w sumieniu swoim związani zostali.
To tyle o urządzanym tu nabożeństwie, jako
drugiej części: o waszych powinnościach.
Część trzecia
Trzecia część, dotycząca obowiązków protestanckiego zboru w Jaworzu i okolicy polega na
tym: Zbór jest zobowiązany życzyć dobrze miejscu tego Domu Bożego, dla tego Domu Bożego
nieść własne ofiary i szukać jego dobra.
Czy zdeklarujecie się i wy dzisiaj podobnie
wobec Jaworza; czy pozostaniecie tak usposobieni do tego miejsca waszej służby Bożej?
Życzcie Jaworzu pokoju!
Dlaczego nie mielibyście życzyć i nie modlić
się o to, aby żaden wróg tego miejsca waszych
zgromadzeń nabożeństwowych nie spustoszył,
ani żaden nieszczęśliwy los tego Domu Bożego
nie zburzył?
Dlaczego nie mielibyście życzyć, aby fundator, tego dla chwały Boga i dla waszego zbudowania przeznaczonego Domu, wasz wielki
dobroczyńca, pan von Laschowsky, nie miał
w pokoju osiągnąć najwyższego celu ludzkiej
starości, a jego wielce szlachetny dom nie miał
w spokoju pozostać właścicielem tutejszych dóbr?
Dlaczego by nie życzyć, aby mieszkańcom
Jaworza dobrze się wiodło, a Bóg ze względu
na swój Dom nie miałby obficie tą miejscowość
obsypywać swymi błogosławieństwami?
Właściciel Jaworza jest tak łaskawy i życzliwy, że przejmuje główny ciężar budowy tego
Domu Modlitwy. Bądźcie więc wdzięczni i chętnie przyczyńcie się do tego, by ulżyć jemu w tym
ciężarze, wspierajcie wznoszenie tego Domu Bożego na wszelkie możliwe sposoby, wspomagajcie utrzymanie tego Domu i jego rozwijanie się
w stosownym czasie swoistym czynnym udziałem. Tu nie ma przymusu, tu czynną ma być tyl-
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ko dobra wola, gdyż dobrotliwych pomocników
i ochotnych dawców Bóg miłuje.
Popatrzcie, moi protestanccy chrześcijanie
Jaworza i okolicy, to wszystko, co dotąd wam
przedstawiłem, jest powinnością, obowiązkiem
sumienia waszego!
A teraz pomóżcie mi waszą modlitwą ten
plac na miejsce świątyni poświęcić:
Dzisiaj, z Twojej łaski i przez dobrotliwość
Twego pomazańca, słyszymy: Pójdźcie do Domu
Pana!
Poświęć sam, święty Ojcze, tą radość naszych
serc i otwórz wargi nasze, aby usta nasze opowiadały chwałę Twoją.
Spuśćcie, o nieba, rosę z góry, a wy chmury
deszcz szczęścia, błogosławieństwa i dobrobytu od Pana, na właściciela ziemskiego Jaworza,
dobroczyńcę przy tutejszym domu nabożeństw,
czcigodnego przełożonego tej gminy i na jego
wielce szlachetny dom. Błogosławione przez
Pana niech będzie jego gospodarstwo, jego pola,
łąki i lasy, ze względu na dobrodziejstwo świadczone temu zborowi, w którym stał się fundatorem Domu Bożego. Błogosławiony niech
będzie ze względu na imię Boże, które przez to
wywyższa. Błogosławiony przez dziękczynienie, modlitwę, przez żarliwe życzenia i modlitwy przyczynne, wszystkich, którzy tu wchodzić
i wychodzić będą. Błogosławiony w jego życiu
i w jego domu. Błogosławiony dla swoich potomnych i następców. Pamiętaj o nim, o Boże,
nie osłabiaj jego miłosierdzia, które już okazał
wobec Domu Twego i Twego stadka, i nadal gotów jest je okazywać.
Spuśćcie, o niebiosa, rosę z góry, a wy chmury deszcz dobroci i błogosławieństwa od Pana
na cały obecny i przyszły zbór, który tu pielęgnować będzie nabożeństwo.
Niech żadne nieszczęście nie przeszkadza
zgromadzeniom nabożeństwowym, żadna lekkomyślność niech nie splami praktyk nabożnych, żadne występki niech nie bezczeszczą ich,
ani tego miejsca Panu poświęconego.
Pomóż budowę Twojego Domu szczęśliwie
rozpocząć, przeprowadzić i dokończyć.
Pomóż nam Boże, zbawienia naszego, dla
chwały imienia Twego i rzeknij na nasze prośby
i życzenia Twoje wszechmocne Tak i Amen, przez
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego!
Amen.
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W trosce o Dom Boży
Dobiega końca I kwartał bieżącego roku
2022. Dla rady parafialnej i życia naszej parafii to czas podsumowań minionego roku i plany na rok obecny. I tego dokonano na zgromadzeniu parafialnym, które odbyło się dnia
06.02.2022r w kościele w Jaworzu. Szkoda tylko, że tak małe zainteresowanie wykazują parafianie życiem i funkcjonowaniem swojej parafii, o czym świadczyła bardzo niska frekfencja
tego zgromadzenia. To właśnie zgromadzenie
jest tą najwyższą władzą w parafii, które może
podejmować kluczowe decyzje. Dla każdego
z nas to jest ten jedyny dzień w roku, dający
prawo do wyrażania swego zdania w zakresie życia swojej parafii. Wiem, że wielu z nas
ma swoje spostrzeżewnia i różne uwagi, ale
nie ma dość odwagi, by przyjść i powiedzieć.
Nie przechodźcie obojętnie obok problemów
i trudnych spraw, bo troska o przyszłość naszego kościoła winna leżeć na sercu każdego z nas.
Mamy w tym roku jubileusz 240-lecia powstania naszego Kościoła w Jaworzu. Niech
on nas wszystkich zainspiruje do refleksji serca: nad swoją duchowością, nad głębią swej
wiary i przynależności do swego Kościoła. Nasi
praojcowie, budując ongiś ten Kościół, którego
tak bardzo pragnęli i poświęcili wszystko, by
on powstał – czynili to także z myślą o przyszłych pokoleniach. Pragnęli, aby swoją wiarę
przeżywali w majestacie Sieni Pańskich Bożego
Domu. Byśmy mieli swoje miejsce na spotkania z Bożym Słowem, na modlitewne skupienie, przyjmowanie sakramentów ale także na
wznoszenie ku niebiosom naszych płynących
ze serca hymnów: uwielbienia, dziękczynienia,
ukojenia, radości, na spotkania z Tym, który jest

naszym Panem i Bogiem. Chciejcie każdego
dnia widzieć to, że On Was prowadzi, wspiera i błogosławi. Ceńmy sobie wolny dziś dla
każdego dostęp do kościołów. Bo jest to wielki
darowany nam przywilej, znaczony przez pokolenia żywą wiarą naszych Ojców.
Zadania, jakie stoją przed parafią na najbliższy czas to: dokończenie termomodernizacji naszych obiektów, dalszy etap remontowy „ Starej
Szkoły” w Jaworzu oraz brukowanie kolejnego
odcinka ścieżki na cmentarzu w Jaworzu. Dla
funkcjonowania salek parafialnych najważniejsze są ubikacje. W zeszłym roku wykonano
ubikacje męską oraz dla niepełnosprawnych.
Obecnie jak najszybciej chcemy zrobić WC dla
pań, kuchnię i w dalszej części elewację kolejnych ścian budynku. Wszystko jednak zależy, na ile podołamy finansowo. I wybaczcie
mi, że znowu będę apelował do Waszych serc
o wsparcie finansowe. Wiem, że można zawsze
na Was liczyć, czego parafia doświadczała przez
cały miniony rok, za co w imieniu całej Rady
Parafialnej bardzo serdecznie dziękuję.
Chcę zaproponować pewną nową inicjatywę finansowania robót w „Starej Szkole”, która
przez cały rok byłaby realizowana.
Zwracam się z wielkim apelem do wszystkich Jubilatów, którzy w tym roku będą obchodzić swoje okrągłe urodziny. Ideą tej inicjatywy jest, aby zamiast organizować wielkie
jubileuszowe przyjęcia, robić je skromniej, a zaoszczędzone środki chociaż w części przeznaczyć
na remont „Starej Szkoły”. Uczcić swój jubileusz
darem serca, który pozostawi po nas coś trwałego i będzie na długo służyć kolejnym pokoleniom naszych wiernych. I nie tylko, bo także
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na kartach historii naszej parafii ten szczytny
cel będzie miał swoje odzwierciedlenie.
Rok 2022 jest dla mnie także rokiem urodzinowego jubileuszu, w którym swoją wdzięczność za
darowane mi na drodze życia kolejne dziesięciolecie, wszystko, co w nim doświadczyłem – chcę
wyrazić nie tylko modlitwą, ale także własnym
wkładem do zrodzonej nowej inicjatywy.
Ktoś kiedyś powiedział: „W ofiarowaniu
siebie najpiękniejsze jest to, że to, co do nas
wraca, jest zawsze lepsze od tego, co dajemy.
Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną niż nasze działanie.”
I niechaj ta myśl ożywa w Waszych sercach,
ilekroć w życiu stawać będziecie przed trudnymi dla siebie wyborami, gdy trzeba przyłożyć
serce i otwartą dłoń w słusznej sprawie.
Tej otwartej dłoni naznaczonej dobrocią serca dziś tak bardzo potrzeba nam wszystkim,
kiedy rzeczywistość działań wojennych na
Ukrainie napełnia nas przerażeniem, trwogą,
bólem serca na widok barbarzyństwa, jakie
dokonuje się tam na niewinnych ludziach.
Miliony z nich, w trosce o swoje życie, zalęknieni, zatroskani o swoje dzieci, pozbawieni
radości życia – uciekając, znajdują także schronienie i na naszej polskiej ziemi. I do niesienia
im pomocy nie trzeba nikogo namawiać. Ona
nieustannie trwa, także i w naszej parafii. I za
to wszystkim chcę gorąco podziękować: za rzeczowe dary, środki finansowe, a nawet wyjazdy indywidualne na przejścia graniczne, by tam
bezpośrednio nieść pomoc. I w naszej parafii
są już rodziny, które przyjęły pod swój dach
uchodźców. Do tego włącza się także cały nasz
Kościół, przygotowując całe obiekty i pomieszczenia na przyjęcie rodzin z Ukrainy. Jednak potrzeby lokalowe są o wiele większe, zważywszy
na fakt, że stale uchodźców przybywa.
I może trzeba rozważyć, by w tym wielkim
dziele niesienia pomocy iść krok dalej i jeszcze bardziej otwierać się na ich przyjęcie pod
swój dach. Wiem, że jest to bardzo trudne. Bo
choć znalazłyby się pomieszczenia w naszych
domach, to jednak boimy się, że ich nie utrzymamy. I tu parafia chce zaproponować pomoc
w kosztach utrzymania dla rodzin, które przyjmą uchodźców pod swój dach. Chcemy, by
środki zbierane w parafii na uchodzców, pozostawały do wykorzystania na miejscu. Bardzo
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gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mają
możliwości lokalowe, by zaryzykowali i podjęli to wielkie wyzwanie. Myślę, że czas pasyjny, w którym wyciszamy się coraz bardziej na
głębię przeżyć „Krzyża Golgoty”, jest tą najlepszą sposobnością, by dogłębną refleksją zmierzyć swoje życie, zasoby serca i ducha, którymi
mogę obdarowywać innych.
Czy stając pod Krzyżem Zbawiciela, dziś
w obliczu tak wielu wyciągniętych dłoni o pomoc – potrafimy z czystym sumieniem, z wewnętrznym spokojem, spojrzeć w twarz Chrystusa i powiedzieć: Panie, oto jestem. . . .
Do tych słów dołączam strofy poezjii wiersza Wojciecha Bąka pt: „Jeśli Cię nie ma”.
Jeśli Cię nie ma, jakże się ośmielę,
Zagasić myśli, by oddać się snowi Tyś jeden Ładem! I ład w Twoim dziele,
I nikt Twojego Ładu nie wysłowi!
Wszystko jest Twoje! Jeśli Ciebie nie ma,
Jest tylko chaos, który się pożeraPośród gwiazd obłąkanych mknie szalona ziemia,
I życiem nic nie żyje, lecz wszystko umiera.
Jeżeli Ciebie nie ma – wrą błędne żywioły,
By zastygnąść w bezruchu i opaść popiołem,
I tylko śmierć jest wielkim klęsk wybawicielem I tylko jej jest żniwo – i jej są owoce,
Jej świty i zachody, południa i noce Lecz Tyś jest – i Twój ład trwa prawem
w Twoim dziele.
A zakończyć chcę tylko jednym życzeniem,
które mieści się w słowie pokój.
Życzę Pokoju, dla Ukrainy, dla świata i dla nas.
Pokoju, na którym spocznie Boże błogosławieństwo dla serc wszystkich ludzi.
Pokoju, w którym Krzyż Golgoty i moc blasku
slońca wielkanocnego radośnie będą znaczyły
przyszłość dróg każdego z nas.
Pokoju, o którym pieśniarz w jednej ze strof
pisał:
„Pokój budować na co dzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy, Nasze mozolne wysiłki, Pan
swoją łaską wzbogaci.
Refr. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję Wam, nie tak jak
daje dzisiaj świat, powiedział do
nas Pan.”
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Sprawozdanie z życia i działalności
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu,
złożone na Zgromadzeniu Parafialnym w Jaworzu
w 4 Niedzielę przed Postem 06.02.2022 roku
przez ks. proboszcza Władysława Wantuloka
Hasło roku 2021: „Bądźcie miłosierni, jak
miłosierny jest Ojciec wasz”.
Ewangelia Łukasza 6,36
Za nami rok 2021. W minionym roku prowadziło nas hasło biblijne, cytowane na wstępie. To słowo zwracało szczególną uwagę na
znaczenie miłosierdzia, które powinniśmy
okazywać naszym bliźnim. Myślę, że nikt na
początku 2021 roku nie zdawał sobie sprawy
z tego, jak bardzo to wezwanie do miłosierdzia
okaże się aktualne wobec wydarzeń, jakie miały miejsce na granicy Polski z Białorusią, gdzie
wielu ludzi uciekających od wojny, prześladowań i ubóstwa chciało znaleźć dla siebie nowe
miejsce na ziemi, gdzie mogliby normalnie
żyć i pracować. Ta sytuacja pokazała jaskrawo
i wyraźnie, że są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Zawsze będą wśród nas ludzie
słabi, chorzy, cierpiący niedostatek i my jako
chrześcijanie, jak tylko umiemy najlepiej powinniśmy im śpieszyć z pomocą. Mamy być
miłosierni, ponieważ Bóg jest miłosierny w
stosunku do każdego człowieka. Każdy może
do Niego przychodzić i czerpać siły w dowolnej
chwili swojego życia. Wezwanie do miłosierdzia, przypomnienie o największym przykazaniu, którym powinien kierować się chrześcijanin, o przykazaniu miłości to wielkie wołanie,
które mogliśmy słyszeć w minionym roku.
Rok 2021 był kolejnym rokiem, kiedy doświadczaliśmy wielu ograniczeń związanych
z pandemią koronawirusa. Można powiedzieć,
że przez pierwsze pół roku te ograniczenia były
dosyć mocne. Ograniczona liczba osób na nabożeństwie powodowała utrudnienia, z którymi
borykaliśmy się i w naszym parafialnym życiu. Oczywiście był w tym czasie organizowany przekaz internetowy nabożeństw, spotkań,
konferencji, ale to nigdy nie zastąpi osobistego
kontaktu ze swoimi siostrami i braćmi w wiewww.parafiajaworze.pl

rze. Trzeba jednak podkreślić, że w minionym
roku nie mieliśmy zamkniętych kościołów,
jak to było w roku 2020 i za to Panu Bogu
dziękujemy, że nasze kościoły były otwarte, że
mogliśmy spotykać się razem, tworząc społeczność Słowa i Sakramentu.
Mimo ograniczeń rok 2021 był rokiem,
w którym mogliśmy także odczuwać Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Mogliśmy doświadczać Bożego miłosierdzia, ale też mogliśmy okazywać miłosierdzie potrzebującym.
Miłosierdzie to nie jest hasło na jeden rok,
to jest dla wierzącego człowieka niekończące
się zadanie. Słowa „Bądźcie miłosierni, jak
miłosierny jest Ojciec wasz” pozostają ciągle
ważne i aktualne na drodze naszego chrześcijańskiego życia.
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2021
Chrzty 					
28
Śluby						
11
ewangelickie 5 mieszane 6
Pogrzeby					
41
Konfirmowano				
19
Wstąpienia 					
3
Wystąpienia					
3
Komunikanci					
2268
Wprowadziło się				
2
Wyprowadziło się				
6
Stan dusz na dzień 31.12.2021		
2553
Płacących składki				
1667
Liczba osób, które nie płacą składek
428
Dzieci w 4 punktach nauczania
Szkółki Niedzielnej				
76
Dzieci w 5 punktach szkolnych
i w 4 punktachprzedszkolnych
nauczania lekcji religii			
277
Młodzież szkół średnich uczęszczająca
w 2 punktach katechetycznych na
lekcje religii					
27
Średnia ofiarność			
256,43 zł
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Na terenie parafii działają:
- Nabożeństwa dla dzieci w Szkółkach Niedzielnych. Lekcje religii. Nauczanie konfirmacyjne
- Szkółki niedzielne
Odbywały się w 3 punktach: w Jaworzu,
Jasienicy, Świętoszówce. Od momentu przekazania DWR „Betania” właścicielowi tj. Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego szkółki niedzielne nie odbywają się
w tym miejscu.
Do regularnego prowadzenia Szkółek Niedzielnych powróciliśmy w październiku.
W szkółkach uczestniczą dzieci zdrowe i te,
które nie są na kwarantannie. W okresie,
w którym szkółki się nie odbywały, dzieci mogły uczestniczyć w szkółkach umieszczanych
w Internecie przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Link do szkółki jest podany na stronie
internetowej parafii i na Facebooku „Szkółka
Niedzielna w Jasienicy”.
W roku sprawozdawczym 31 października odprawiono nabożeństwa rodzinne z aktywnym udziałem dzieci. Mogły też zostać
przeprowadzone „Gwiazdki” dla dzieci przed
świętami Bożego Narodzenia. W szkółkach
uczestniczy 76 dzieci. Serdecznie dziękuję prowadzącym Szkółki Niedzielne za ich służbę
w tym niełatwym czasie związanym z pandemią.
W roku sprawozdawczym udało nam się
w sierpniu przeprowadzić półkolonie dla dzieci, były one prowadzone w jednym miejscu
tzn. w Jasienicy. W półkoloniach uczestniczyło
32 dzieci, które zostały zapisane przez rodziców
przed rozpoczęciem półkolonii. Półkolonie prowadziły: Małgorzata Cholewik, Olga Kaulbert,
Anna Wantulok, a pomagały, tworząc oprawę
muzyczną, Marta Cholewik, Martyna i Karolina Kłoda i Paulina Macura. Dzięki staraniom
proboszcza i jego małżonki udało się pozyskać
środki finansowe na prowadzenie półkolonii
z Gminy Jaworze. Dziękuję prowadzącym półkolonie i wszystkim pomagającym w prowadzeniu za wykonaną pracę.
- lekcje religii
W przedszkolach i szkołach były w większości prowadzone w sposób stacjonarny, ale
zdarzały się także okresy, że lekcje były prowadzone zdalnie albo hybrydowo. Tak samo
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wyglądała praca z konfirmantami. Jeśli chodzi
o grupy konfirmantów parafia zorganizowała
dwa wyjazdy dla konfirmantów: dla grupy
starszej wyjazd na OZME do Pszczyny, natomiast dla grupy młodszej do Ośrodka h2o
w Kiczycach. Oba wyjazdy odbyły się przy
wsparciu finansowym Rady Parafialnej.
- Koło Młodzieży
Aktywność młodzieży w naszej parafii
funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Grupa
młodzieży uczęszczająca na lekcje religii organizowane w 2 punktach katechetycznych
w Jasienicy i Jaworzu objęła w ubiegłym roku
27 uczniów: 11 w Jasienicy i 16 w Jaworzu.
W 2021 roku odbyło się 58 lekcji w obu
punktach. Lekcje odbywały się podobnie jak
w szkole tzn. stacjonarnie i zdalnie na platformie Zoom. Spotkania młodzieży pokonfirmacyjnej odbywały się wymiennie. W tygodniu,
kiedy było spotkanie młodzieży, nie było lekcji religii i odwrotnie. Wynikło to z coraz większego obciążenia nauką i dodatkowymi zajęciami. Do tego dochodzi jeszcze coraz większa
potrzeba organizowania dodatkowych korepetycji wynikających z nauczania zdalnego, jakie
było przez długi czas ubiegłego roku szkolnego.
W ubiegłym roku odbyło się 6 spotkań. Spotkania miały na celu przede wszystkim integrację grupy, która przez długi czas nie miała
możliwości spotykania się stacjonarnie. Był
wieczór filmowy, wieczór gier planszowych,
ognisko w ogrodzie parafialnym. Wszystkie
spotkania ze względu na remont budynku starej szkoły w Jaworzu odbywały się w starej
szkole w Jasienicy. Poza tym odbyły się rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół średnich
i świąteczne spotkanie adwentowe młodzieży,
tzw. adwentówka.
W sierpniu grupka młodzieży aktywnie
włączyła się w pomoc podczas półkolonii
dla dzieci, które również ze względu na prace remontowe odbyły się w pomieszczeniach
i ogrodzie w Jasienicy.
W półkoloniach wzięło udział 32 dzieci.
Młodzież w bardzo dużym stopniu przyczyniła
się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz
wsparcia w prowadzeniu zajęć i zabaw.
W październiku grupa młodzieży licząca 15
osób i starszego rocznika konfirmantów licząca
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15 osób uczestniczyła w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, który odbył się
w Pszczynie. Relacja ze zjazdu została zamieszczona w informatorze parafialnym „Z życia
i wiary”.
W listopadzie młodzież 8 klasy oraz szkół
średnich aktywnie włączyła się w przygotowanie do transportu paczek w ramach akcji
charytatywnej „Prezent pod choinkę”. Paczek
zebranych w parafii oraz akcji przeprowadzonej w Szkołach Podstawowych w Jaworzu
było ponad sto. Znaczną część trzeba było opakować świątecznym papierem, a w wielu przypadkach zawartość uzupełnić i dostosować
do wieku. Opiekunem Koła Młodzieży jest
ks. Andrzej Krzykowski.
- Zespół Cantate
Prowadzony jest przez p. Małgorzatę Penkala-Ogrodnik. Zespół wznowił działalność
od czerwca 2021 roku. Zespół wystąpił w czasie Pamiątki Poświęcenia Kościoła w Jaworzu
i w nabożeństwie w Kościele Leśnym. Zespół
śpiewał na nabożeństwach w Jasienicy, w Jaworzu, w Świętoszówce i w Starym Bielsku.
Zespół ubogacił także nabożeństwa Świąt Bożego Narodzenia. Zespół usługiwał pieśnią
w mini koncercie w hotelu Jawor w czasie Kolacji dla Kobiet.
- Ewangelicki Chór Kościelny
Prowadzony przez p. Krystynę Gibiec. Chór
rozpoczął działalność po covidowej przerwie
w czerwcu 2021 roku. Chór służył w czasie pamiątek poświęceń w Świętoszówce, Jaworzu,
Jasienicy. Usługiwał pieśnią także w czasie
konfirmacji w Jaworzu w czerwcu i prowadził
obrządek dożynkowy w czasie Dziękczynnego
Święta Żniw. Chór swoim śpiewem ubogacił
nabożeństwa świąteczne Bożego Narodzenia.
- Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Jaworzu
Oddziałem kieruje 5-osobowy zarząd
z prezesem Leopoldem Kłodą na czele. Towarzystwo liczy 61 członków. Działalność Towarzystwa po covidowej przerwie rozpoczęła się
w czerwcu. W związku z pracami remontowymi prowadzonymi w obiektach parafialnych
korzystaliśmy z gościnności „Gościńca Szumnego” w Jaworzu przy ulicy Zajęczej należącewww.parafiajaworze.pl

go do p. Edwarda Stekli. Serdecznie dziękuję
p. Irenie Stekla za pomoc w organizacji spotkań Towarzystwa.
- Koło Pań i Koło Zainteresowań
Prowadzone przez p. Annę Wantulok. Panie zorganizowały po raz 26 nabożeństwo
z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W roku
minionym przypadała 25 rocznica działalności
Koła Pań w Jasienicy. Świętowanie jubileuszu
Koła w Jasienicy w związku z pandemią zostało przełożone na wiosnę 2022 roku. Po roku
przerwy udało się zorganizować „Kolację dla
Kobiet”. Tym razem to spotkanie odbyło się
w Hotelu Jawor. W kolacji uczestniczyło 81
osób. Kolacja obyła się przy wsparciu finansowym Gminy Jaworze. Całość spotkania przygotowała i poprowadziła p. Anna Wantulok.
Wykład zatytułowany: „Kim jestem?” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.
Członkinie Koła Zainteresowań przygotowały wystawę prac podczas imprezy pod
hasłem: „Fantastyczne zakończenie wakacji”,
której organizatorami byli: Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki Parzenica i Klub Gier Kregulec we współpracy z Gminą Jaworze i SP 2.
Koło Zainteresowań wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze po raz pierwszy imprezie plenerowej „Magia Świąt w Jaworzu”, przygotowując stoisko
na Jarmark Świąteczny.
- Rada Parafialna
Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla
Rady przez utrudnioną możliwość spotkania
w normalnych warunkach w sali parafialnej.
Część spotkań odbywała się zdalnie na platformie ZOOM podejmując decyzje dotyczące
bieżących spraw parafii. Część członków Rady
zaangażowana była w prace porządkowe przed
przekazaniem Diecezji „Betanii” i w pracach porządkowych związanych z remontem budynku
administracyjnego w Jaworzu, jak i w pracach
umożliwiających funkcjonowanie tego obiektu. Dziękuję tutaj szczególnie: p. Józefowi Łuczynie, Mariuszowi Goli i Ryszardowi Stanclikowi, Ryszardowi Milli za wiele nieodpłatnie
wykonanych prac przy tym budynku.
Rada także koordynuje prace związane
z projektem termomodernizacji obiektów pa-
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rafialnych, które prowadzimy w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
O szczegółach wymienionych prac piszę
w osobnym punkcie mojego sprawozdania.
Dziękuję Radzie Parafialnej za wykonaną
pracę.
Zmiany personalne
W czerwcu nastąpiły zmiany osobowe
wśród pracowników parafialnych. Pan Henryk
Kriszpin z powodów zdrowotnych zrezygnował z funkcji kościelnego w Jasienicy, którą
to funkcję pełnił od 2004 roku. Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować p. Heńkowi
za wykonaną służbę dla Parafii. Od lipca 2021
roku funkcję kościelnej w Jasienicy pełni Angela Kasperek, której życzymy Bożego błogosławieństwa w służbie, którą wypełnia.
W listopadzie 2021 roku na emeryturę
przeszła p. Ewa Olejniczak, która pracowała
w DWR „Betania”, a od czasu przejęcia przez
Diecezję „Betanii” pracowała w Jaworzu, jako
pracownik gospodarczy. Pani Ewie serdecznie
dziękuję za jej służbę dla Parafii.
W czerwcu 2021 roku zakończyła pracę
w Parafii p. Beata Heinrich, która w ostatnim
czasie prowadziła w Parafii sprawy wynagrodzeń i płac. Pani Beacie serdecznie dziękuję za
wykonaną służbę dla Parafii. Jej zadania przejęła p. Adela Cholewik, księgowa parafialna.
- Informator Parafialny „Z życia i wiary”
Rok 2021 to kolejny rok wydawania naszego
Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”. Tak,
jak zawsze w Informatorze są odnotowywane wszystkie najważniejsze wydarzenia, które
miały miejsce w roku sprawozdawczym. Chcę
bardzo serdecznie podziękować w tym miejscu
ks. Andrzejowi Krzykowskiemu i wszystkim autorom tekstów do Informatora, dzięki którym
jest on bardzo bogaty w swojej treści. Praca
nad Informatorem odbywa się społecznie, bez
wynagrodzenia. Informator jest drukowany
w Bielsku w drukarni „Augustana”. Informator
jest bardzo pozytywnie oceniany także poza
naszą Parafią. Jest on też bardzo dobrą kroniką naszego życia parafialnego. Informator jest
obecny na stronie internetowej www.parafiajaworze.pl.
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- Nabożeństwa
Nabożeństwo stoi w centrum życia religijnego naszego Kościoła. Nabożeństwa odbywały
się w trzech punktach w Parafii: w Jaworzu, w
Jasienicy i w Świętoszówce. Niestety, tak jak
to było w roku 2020 musieliśmy ograniczać
liczbę osób w kościele ze względu na ograniczenia pandemiczne. Przez pewien czas nie
było nabożeństw w kaplicy w Świętoszówce.
W Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc nabożeństwa odbywały się dla tych, którzy wcześniej
zapisywali się na listę. Liczba uczestników
była bardzo ograniczona. Niemniej jednak nabożeństwa się odbywały, za co dziękowaliśmy
Bogu. W tym czasie liczba nabożeństw w Jasienicy i w Jaworzu została zwiększona, aby
dać możliwość jak największej ilości wiernych
uczestniczenia w nabożeństwach. Na stałe
weszły nabożeństwa z Jaworza transmitowane bezpośrednio na kanele YouTube. Dziękuję w tym miejscu Markowi Wantulokowi za
pracę umożliwiającą bezpośrednie transmisje
nabożeństw. W tej służbie pomagali Krzysztof
Heinrich, Tomasz Heinrich i Marek Heinrich.
Dzięki ich służbie parę setek ludzi może co niedzielę uczestniczyć w nabożeństwie z Jaworza.
Dziękuję kościelnym, organistom, lektorom za
służbę w tym projekcie.
Od połowy czerwca 2021 roku ograniczenia
pandemiczne zostały poluzowane. W nabożeństwach kościoły mogły się wypełnić w 30 %,
a potem w 50%, do tego nie byli zaliczeni zaszczepieni na COVID. W dalszym ciągu odbywają się w parafii nabożeństwa wieczorne
w niedziele o 18:00, na przemian w Jaworzu
i w Jasienicy. Z Bożą pomocą udało nam się
także mimo ograniczeń przeprowadzić Pamiątki Poświęceń naszych kościołów i kaplic. 15
sierpnia odbyło się także nabożeństwo w Kościele Leśnym na Polanie na zboczu Wysokiego.
W dalszym ciągu udzielaliśmy Sakramentu Komunii Świętej tak, jak to ustaliliśmy na czas
pandemii. Komunia odbywa się przed ołtarzem.
Po zdezynfekowaniu rąk przystępujący przyjmuje ciało Chrystusa na rękę, a krew Chrystusa
jest podawana w małych kielichach. W okresie
adwentowym nabożeństwa tygodniowe miały
charakter spowiednio-komunijny. Sakrament
Chrztu Świętego jest udzielany poza głównym
nabożeństwem.
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- Sprawy gospodarcze
W grudniu 2020 roku zaczęliśmy realizować projekt termomodernizacji budynków
parafialnych, finansowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Prace były wykonywane przez różne
firmy, zaś całością kierowała firma GR BUD
Łucja Grymuła z Radomia. W roku sprawozdawczym udało nam się podłączyć do wykonanych w poprzednim roku ferm fotowoltaicznych budynek plebanii w Jaworzu, kościół
w Jaworzu i budynek administracyjny w Jasienicy. Niestety, z przyczyń od nas niezależnych
w dalszym ciągu nie jest podłączony do paneli
budynek szkoły w Jaworzu. Projektem w roku
sprawozdawczym kierował p. Robert Marzecki, a ze strony parafii panowie: Edward Kenig, Janusz Cienciała, Marcin Ryrych, projekty do pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń
na budowę pisze architekt Bartłomiej Puzoń,
którym serdecznie dziękuję za prace w realizacji tego projektu. Wymieniona grupa spotyka się bardzo często, ustalając plan działań
w projekcie. Realizacja projektu wymaga wielu
dokumentów, pozwoleń i zgód, które spowalniają realizację projektu. Mamy nadzieję, że
w pierwszej połowie tego roku projekt zostanie dokończony, co przyniesie Parafii oszczędności, jeśli chodzi o zużycie gazu i energii
elektrycznej, co przy obecnych cenach energii
elektrycznej i gazu nie jest bez znaczenia.
Rozpoczął się także remont szkoły w Jaworzu. Budynek został odwodniony. Prace
te wykonała firma „JAN-BET” p. Jana Kieczki
z Jasienicy. Całość prac nadzorował p. Ryszard
Stanclik, któremu dziękuję za wykonaną pracę.
Dziękuję p. Mariuszowi Goli i p. Józefowi Łuczynie za prace umożliwiające normalne funkcjonowanie tego budynku. Udało nam się
w roku sprawozdawczym wytynkować część
ściany zachodniej. Wykonano nowe ubikacje,
w tym ubikację dla osób niepełnosprawnych.
Wykonano remont całego dachu na szkole
i pokrycie dachu blachą. W budynku został
także zamontowany piec gazowy ogrzewający budynek. Te prace były poprowadzone ze
środków parafialnych i ze środków pozyskanych z ubezpieczenia po pożarze strychu, który miał miejsce w grudniu 2020 roku. Udało
nam się także otrzymać dotację Urzędu Gminy
www.parafiajaworze.pl

w Jaworzu w wysokości 25 000 złotych, która
zasiliła środki na tynkowanie ściany zachodniej budynku. Są także prowadzone prace przy
budynku gospodarczym obok plebanii, które
prowadzi firma p. Jana Stroki. Wszystkie te
prace chcemy kontynuować w tym roku.
Wielką pracę dla Parafii wykonuje
p. Edward Przyszlak, który opiekuje się i dba
o nasze dzwony kościelne, wykonuje prace
związane z instalacjami elektrycznymi i jest dla
nas taką „złotą rączką”, na którego zawsze możemy liczyć. Panu Edwardowi serdecznie dziękuję.
Do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego
w Jasienicy została zakupiona nowa dmuchawa, którą ogrzewamy kościół. Tutaj serdecznie
dziękuję p. Mariuszowi Goli i wszystkim, którzy pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia.
Nie byłoby tych wszystkich prac bez ofiar,
które były składane w ciągu roku sprawozdawczego. Chciałbym w imieniu swoim, jak
i w imieniu Rady Parafialnej bardzo serdecznie podziękować za Wasze finansowe zaangażowanie w remonty prowadzone w Parafii.
Chcemy też bardzo serdecznie prosić o dalsze
ofiary na cele remontowe i inwestycyjne, byśmy mogli w ten sposób dbać i odnawiać substancję materialną naszej Parafii. Chciałbym
jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy
wspierają parafię w działaniach remontowych
swoją pracą i swoimi ofiarami.
Kilka uwag dotyczących roku 2022
„Jezus Chrystus mówi: Tego, który do
mnie przychodzi, nie odrzucę precz”. Te słowa
z Ewangelii Jana 6,37 prowadzą nas jako hasło
biblijne 2022 roku.
Jezus przychodzi do nas. Tak było, tak jest
w chwili, gdy jesteśmy zgromadzeni w Jego
imieniu, tak będzie zawsze. On przychodzi do
nas i zaprasza, byśmy przyszli do Niego takimi,
jakimi jesteśmy, z naszymi zaletami, umiejętnościami, ale też i wadami, z tym wszystkim,
co nas obciąża. On nikogo nie przymusza, by
do niego przyszedł, ale zapewnia, że ten, który
przyjdzie do niego, nigdy nie będzie odrzucony.
Rodzi się pytanie: Czy jesteśmy tego świadomi?
Niestety, jest tak czasami, że wielu ludzi
nie rozpoznaje przychodzącego do nich Jezusa. Tymczasem On jest przy nas bardzo blisko.
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Przychodzi do nas w słowie zapisanym na
kartach Pisma Świętego, gdy je czytamy bądź
słuchamy w czasie nabożeństwa w Kościele, przychodzi do nas w Sakramencie Świętej
Wieczerzy, w drugim człowieku. On nas nie
opuszcza. Nie gardzi nami. Nie przekreśla nas
z powodu naszej małej wiary. Boży Syn tak,
jak przyszedł na ziemię, aby odkupić człowieka z niewoli grzechu, tak samo przychodzi do
każdego z nas. Zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy
przerażeni pandemią koronawirusa i żyjemy
w niepewności tego, co może nas spotkać.

Na początku 2022 roku Jezus zaprasza nas
do Siebie, zaprasza do tego, abyśmy powierzyli Mu swoją przyszłość, wiedząc i będąc
pewnymi tego, że On tego, który do Niego
przychodzi, nigdy nie odrzuci.
Takiej pewności wiary życzę
wam wszystkim i sobie.

Ks. Władysław Wantulok
Proboszcz

Kalendarium wydarzeń za rok 2021
- 07.01.2021 – spotkanie z Radą Diecezjalną w Bielsku w sprawie przekazania „Betanii” Diecezji
		
Cieszyńskiej;
- 19.01.2021 - spotkanie z Radą Diecezjalną w „Betanii” w sprawie przekazania „Betanii” Diecezji
		
Cieszyńskiej;
- 23.01.2021 – Konkurs Biblijny Sola Scriptura, startowało 6 dzieci, dwójka dzieci to finaliści
		
konkursu. Konkurs obył się on-line;
- 21.02.2021 – Zgromadzenie Parafialne;
- 25.02.2021 – Spotkanie z Radą Diecezjalną w sprawie „Betanii” w Bielsku;
- 05.03.2021 – Światowy Dzień Modlitwy w Jaworzu;
- 12.03.2021 – Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” w Jaworzu;
- 13.03.2021 – Synod Kościoła online;
- 17.03.2021 – spotkanie z wójtem Jaworza dr Radosławem Ostałkiewiczem;
- 25.03.2021 – Nadzwyczajne posiedzenie Rady Parafialnej w związku z wprowadzonymi
		
ograniczeniami ilości miejsc w kościołach;
- 31.03.2021 – Przekazanie „Betanii” Radzie Diecezjalnej;
- 23.04.2021 – spotkanie z p. Anną Kurek – broker ubezpieczeniowym;
- 23-24.04. 2021 – Synod Kościoła online;
- 26-28.04.2021 – egzamin konfirmantów;
- 28.04.2021 – spotkanie z Radą Diecezjalną w sprawie Betanii i podpisanie protokołu
		
przekazania „Betanii”;
- 22.05.2021 – Synod Diecezjalny w Cieszynie;
- 01.06.2021 – po 9-miesięcznej przerwie chór kościelny rozpoczął swoją działalność;
- 02.06.2021 – po 8-miesięcznej przerwie Koło Pań w Jaworzu rozpoczyna swoją działalność;
- 07.06.2021 - po 15-miesięcznej przerwie Koło Pań w Jasienicy rozpoczyna swoją działalność;
- 07.06.2021 – spotkanie PTEw po przerwie spowodowanej pandemią;
- 10.06.2021 – po 9-miesięcznej przerwie zespół Cantate rozpoczną swoją działalność;
- 13.06.2021 – uroczystość konfirmacyjna w Jaworzu. Konfirmowano 7 dziewczyn i 12 chłopców;
- w czerwcu – rozpoczęły się także lekcje religii dla szkół ponadpodstawowych w salach
		
parafialnych w Jaworzu i w Jasienicy;
- 01.07.2021 – początek pracy p. Angeli Kasperek jako kościelnej w Jasienicy;
- 04.07.2021 – 65 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy w Świętoszówce; śpiewał Chór Kościelny,
		
kazanie wygłosił ks. Artur Woltman ze Starego Bielska;
- w lipcu – zostały uruchomione fermy fotowoltaiczne dla plebanii w Jaworzu, w budynku
		
w Jasienicy oraz w kościele w Jaworzu;
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- 09-15.08.2021 – półkolonie dla dzieci (32 dzieci; prowadzący: Małgorzata Cholewik, Olga
			
Kaulbert, Anna Wantulok. Pomagały: Marta Cholewik, Martyna i Karolina
			
Kłoda, Paulina Macura);
- 14.08.2021 – nabożeństwo w Kościele Leśnym na Polanie na zboczach Wysokiego; (koszenie:
		
Marcin Biłek, Ryszard Stanclik, Mariusz Gola, Józef Łuczyna; wywiózł kosiarzy
		
Edward Stekla; w sobotę samochodami służyli: Jacek Pilch i Mateusz Wieja;
		
śpiewał Zespół Cantate;
- 15.09.2021 – 239 Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu. Jubileusz konfirmacji złotej,
		
diamentowej i dębowej. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.
		
Śpiewały dzieci z półkolonii, Chór i Zespół Cantate;
- 15.08.2021 – szczepienie przeciw Covid w ramach akcji „Szczepimy się na Parafii”. Akcja
		
prowadzona razem z UG w Jaworzu. Zaszczepiło się 38 osób;
- 01.09.2020 – początek roku szkolnego. Nabożeństwa szkolne w Jasienicy i w Jaworzu;
- 15.09.2021 – Diecezjalna Konferencja Duchownych w Jaworzu i Walne Zebranie Stowarzyszenia
		
Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP;
- 19.09.2020 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy.
		
Kazanie ks. Karol Macura z Drogomyśla;
21.09.2021 – wizyta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Bielska w sprawie okien
		
w kościele. Okna nie zostały zaakceptowane;
03.10.2021 – Dziękczynne Święto Żniw z oprawą dożynkową przygotowaną przez Chór.
		
Rozpoczęcie szkółek w Jaworzu;
09.10.2021 – Kolacja dla kobiet w hotelu Jawor. Uczestniczyło 81 osób. Oprawę muzyczną
		
zapewnił zespół Cantate. Temat : „Kim jestem” przedstawiła dk. Aleksandra
		
Błahut- Kowalczyk. Kolację prowadziła p. Anna Wantulok;
09-10.10.2021 – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Pszczynie. Uczestniczyło 30 osób
		
pod opieką ks. Andrzeja Krzykowskiego;
10.10.2021 – rozpoczęcie szkółek w Jasienicy i w Świętoszówce;
15-17.10.2021 – Synod Kościoła w Warszawie. W Synodzie uczestniczyli p. Anna Wantulok
		
i ks. W. Wantulok. Synod wprowadził ordynację kobiet na prezbitera;
18.10.2021 – kontrola Nadzoru Budowanego w „starej szkole” w Jaworzu. Kontrolowano
		
realizację zaleceń Nadzoru wydanych po pożarze szkoły w grudniu 2020 roku;
- 23.10.2021- rekolekcje dla Rad Parafialnych w Skoczowie;
- 31.10.2021 – nabożeństwa rodzinne;
- 01.11.2021 – kwesty cmentarne w Jaworzu i Jasienicy;
- 05-06.11.2021 – wyjazd konfirmantów z młodszej grupy do Kiczyc na spotkanie integracyjne.
		
Dziękuję Sabinie i Piotrowi Klibrom za pomoc w opiece nad grupą w Kiczycach,
		
dziękuję także Annie Wantulok za pomoc w organizacji i prowadzenie grupy;
- 06.11.2021 – Synod Diecezjalny w Wiśle Malince;
- 14.11.2021 – koncert uwielbiający zespołu „Pastores”. Dziękuję ks. A. Krzykowskiemu za
		
koordynację wszystkich działań związanych z koncertem. Koncert odbył się dzięki
		
dofinansowaniu UG w Jaworzu;
04.12.2021 – jarmark mikołajowy w Jaworzu. Uczestniczyły panie z Koła Zainteresowań
05.12.2021 – nabożeństwo dla seniorów w Jaworzu;
12.12.2021 – nabożeństwo dla seniorów w Jasienicy;
19.12. 2021 – gwiazdki szkółek niedzielnych w Jaworzu, w Jasienicy i w Świętoszówce.
www.parafiajaworze.pl
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Zamyślić się na chwilę
O drodze wiary
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu (
Mk 9,24)
„Codzienna harówka na rzecz wiary…. Wiara to czyny. Jest się tym, co się robi, a nie tym,
w co się wierzy...Gdy plują ci w twarz, mówisz,
że pada. I nazajutrz powracasz….” Z książki „Miej
trochę wiary” Mitcha Alboma, krzepiącej książki o celu życia, utracie wiary i odkryciu jej na
nowo….o życiu rabina Alberta Lewisa i pastora
Henry Covingtona….można wiele nauczyć się,
odkryć na nowo wiele własnych doświadczeń.
„Jest lato. Siedzimy w gabinecie rabina. Pytam, czemu nim został? Wylicza na palcach: po
pierwsze – zawsze lubiłem ludzi, po drugie – cenię łagodność, po trzecie – jestem cierpliwy, po
czwarte, uwielbiam uczyć, po piąte, jestem głęboko wierzący, po szóste, to mnie łączy z moją
przeszłością. A po siódme i ostatnie, to pozwala mi wypełniać przesłanie naszej tradycji: żyj
dobrze, czyń dobro i bądź błogosławiony.
- Nie słyszałem tu ani słowa o Bogu. Rabin
uśmiecha się. Bóg był i jest numerem pierwszym”…. „To jest historia” – pisze autor, Mitch
Albom, znany amerykański dziennikarz, „historia o wierze i o dwóch bardzo różnych osobach, które mnie nauczyły jak uwierzyć. Spisanie jej zajęło mi sporo czasu. Zawiodło mnie
do kościołów i synagog, na przedmieścia i do
centrum miasta. (…) Na koniec doprowadziło
mnie do świątyni pełnej ludzi, do sosnowej
trumny, do pustej mównicy. Stało się ostatnią
prośbą [rabina]: Napiszesz dla mnie mowę pogrzebową? I jak to często bywa z wiarą, pomyślałem, że prosi mnie o przysługę, tymczasem
to on mi ją wyświadczył.”
Mówi się, że wiara jest łaską. Jest darem.
Tak, jest podarunkiem Boga, ale trzeba o nią
dbać, jak o kwiat w doniczce. Roślina potrzebuje odpowiedniego stanowiska, obfitego lub
skąpego podlewania. Gdy się zostawi ją bez
czułej opieki, marnieje. Podobnie jest z wiarą.
Potrzebuje codziennego karmienia się Słowem
Bożym, potrzebuje codziennej modlitwy. Nie
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na darmo śpiewamy: „Wierzyć mnie, Panie,
ucz, modlić się ucz” (ŚE 623).
Czy zatem twoja, moja wiara i modlitwa są
wyłącznie wynikiem wychowania religijnego,
obliczem archetypu, który odbija się w podświadomości od dzieciństwa jak przysłowiowa pieczęć? Co więc uczynić z ludźmi dorosłymi, których życie duchowe rozpoczyna się
w dojrzałości, teoretycznie lub praktycznie nie
mieli w młodości żadnych wzorców a potem
czerpią pełnymi haustami i osiągają głębię ducha? Rzucam pytania i pozostawiam je bez odpowiedzi, by uzmysłowić sobie na nowo, jak
złożony jest to proces i jak nietrwała materia
kryje się pod jednym zdaniem: Wierzę, pomóż
niedowiarstwu memu !!!!
Nasz Reformator, Marcin Luter, kładzie
nacisk na skruchę serca i na głębię osobistego wyznania grzechów. Twierdzi, że jedynym
środkiem koniecznym do otrzymania Bożej
łaski jest wiara. „Iść naprzód, znaczy zaczynać
wciąż od nowa” - powiada Luter. Postawa pokory i zaufania w zwiastowaną łaskę Bożą to
– wedle Reformatora - najbardziej wymowne
atrybuty wiary człowieka. Życie chrześcijanina
jest zależne od Bożej łaski. Jest też procesem,
który przebiega od „wynurzenia” z chrztu do
zmartwychwstania ciała.
Wiara jest dla każdego swego rodzaju jedyną i niepowtarzalną drogą. Otwiera przed
nami znane nam i ukryte, wiadome tylko
Bogu przestrzenie…. Są wiary wzloty i upadki, jest nużące i mimo częstych ciemności, jednostajne trwanie przy Bogu (kto wie, czy nie
najcenniejsze?), są przystanki. Między innymi
przystanki takie, jak:
- Początek nauczania w Kafarnaum (Mt 4, 12-17),
- Powołanie pierwszych uczniów (Mt 4,18-22),
- Uzdrawianie chorych w Galilei (Mt 4, 23-25),
- Ukazanie się Zmartwychwstałego Jezusa
uczniom nad Morzem Tyberiadzkim(J 21,1-23.
I teraz należałoby odpowiedzieć sobie na
pytania: Jakie jest moje Kafarnaum? Gdzie siebie widzę? Gdzie odbyło się moje powołanie,
nad jakim „brzegiem jeziora”? A może wciąż
błądzę, wciąż szukam? Nie potrafię dokonać
wyboru drogi za Jezusem? Dokąd zmierzam?
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Za kim idę? Z kim idę? Co we mnie jest do
uzdrowienia? Jak wygląda wędrówka po mojej Galilei? A gdy znajdę się już nad „moim”
Morzem Tyberiadzkim, czy rozpoznam zmartwychwstałego Jezusa i entuzjastycznie, jak jeden z uczniów, zawołam: Pan jest (J 21,7)?
A może wystarczy wypłakać modlitwę
z głębi serca:
Dla każdego jesteś
Cały jego
Mój Jezu

Tak bliski tak czuły
Tak współczujący
Twoja Twarz tak głęboko
Przemawia milczeniem
I raną serca
I ta zmaltretowana z obrazu w Krzyżowej
I ta z toruńskiego ołtarza
Która opada bez życia bezwładnie
I ta cierpiąca objęta pniem buka
Z dalekiego Schwarzwaldu
I wreszcie ta przeszyta bólem
Z cisownickiej kapliczki
Tyle Twoich odsłon cierpienia
I miłości
Tyle ukojenia w Twoich sińcach
Które leczą
Mój Jezu

Aleksandra
Błahut-Kowalczyk

Okruchy sztuki
Wielkość człowieka
Niezwykły obraz Williama Turnera – „Wojna. Wygnanie i skałoczep”
(War. Exile and Rock Limpet) został
po raz pierwszy zaprezentowany
w 1842 roku podczas wystawy
w Royal Academy of Arts w Londynie. Obraz upamiętnia moment gdy
Napoleon został zesłany do niewoli na Wyspę Świętej Heleny, tuż po
tym jak jego armia poniosła klęskę
w bitwie pod Waterloo. Nie mając
żadnych szans na odzyskanie wolności czy ucieczkę, Napoleon dożył
ostatnich dni na wyspie, gdzie zmarł
w 1821 roku.
Dzieło Turnera nie zostało życzliwie przyjęte przez krytyków. Przeciwnie – narzekano na brak realizmu
i niewystarczająco wzniosły sposób
przedstawiania wydarzeń historycznych. Rzeczywiście Turner nie starał
się nawiązać do stylu monumentalwww.parafiajaworze.pl

nych, historycznych obrazów przedstawiających władców jako ponadczasowych, niezwyciężonych herosów. Taki styl, lubiany przez
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monarchów, podkreślał ich wielkość i budował poczucie władzy i dominacji, tworzył kult
jednostki, pozwalał kreować wizerunek nadczłowieka w oczach poddanych.
Turner pokazał Napoleona w zupełnie inny
sposób. Na obrazie jego postać nie jest ani wielka, ani szczególnie wyróżniająca się, nie jest
on ani gloryfikowany, ani oczerniany. Nie jest
nawet pokazywany w centrum uwagi. Głównym tematem jest tutaj rozległe niebo zalane
czerwienią zachodzącego słońca. Na jego tle,
w pustym pejzażu stoi samotny wódz, a tuż za
nim – brytyjski strażnik. Samotny żołnierz stoi
prawie jak drugi cień Napoleona, podczas gdy
ten przygląda się samotnemu skałoczepowi…
Skałoczepy to grupa ślimaków wodnych,
które mają stożkowaty kształt muszli i mocne,
muskularne ciało, które pozwala im przyssać
się do podłoża (np. morskich skał) tak mocno, że bardzo trudno je odczepić. W ten sposób
te niewielkie morskie organizmy wytworzyły sobie system obronny, dzięki któremu potrafią dobrze się chronić przed drapieżnikami
i silnymi pływami morskimi. Wydaje się, że to
bardzo nietypowe spotkanie – wodza i skorupiaka, wielkości i małości, siły i wytrwałości.
Jednak Napoleon nie stoi tu wcale na pozycji wodza, jest maleńką figurą w pejzażu, jest
tak samo nieznaczący jak skałoczep, któremu
się przygląda. Być może dociera do niego jego
własne znaczenie w konfrontacji ze światem.
Być może właśnie będąc na zesłaniu, w nie-

woli, w konfrontacji ze śmiercią zdaje sobie
sprawę z własnej małości, dotąd przysłoniętej
ambicją i manią wielkości.
Napoleon, człowiek, który kiedyś rządził
światem, zostaje zredukowany do maleńkiej
postaci, niemal marionetki. Wielki wódz stoi
teraz wpatrując się w niewielkie morskie stworzenie, które wydaje się przewyższać go wytrzymałością. Nienaturalnie wydłużona postać
Napoleona sprawia wrażenie, jakby stał na
szczudłach. Jego odbicie w wodzie podkreśla
ten efekt. Zachodzące słońce dominuje w centrum obrazu i symbolizuje światowy chaos,
w którym historia rozgrywa się jedynie jako
upadek jednostki. Można powiedzieć, że
w swoim przedstawieniu Turner starał się ucieleśnić daremność wojny. Artysta odwiedził
pole bitwy pod Waterloo i tam był świadkiem
spustoszenia spowodowanego wojną. Monumentalny i krwawy zachód słońca za postacią to „morze krwi” jak je określił sam artysta.
To obraz wojny, w której człowiek wydaje się
niezdolny do uwolnienia się od swoich ambicji i przemocy, do której one prowadzą. Jednocześnie to obraz człowieka, którego dzisiejsza wielkość może skończyć się bardzo szybko
porażką, a człowiek zostanie skonfrontowany
z absurdalnością swoich dążeń i wyobrażeń
o władzy nad światem. Zbiegają się tu siła
i upadek, wielkość i absurd, znaczenie i banał.
Jednak obraz jest przepełniony światłem. Ostatecznie, jak mówi Simon Heffer,
dzieło ma przekazać „wieczną
prawdę, że życie toczy się dalej”.

Małgorzata Łuczyna
Źródła:
https://www.tate .org.uk/tate-etc/issue9-spring-2007/artist-and-emperor
https://en.wikipedia.org/wiki/Limpet
https://en.wikipedia.org/wiki/War._The_Exile_
and_the_Rock_Limpet#cite_note-reinvent-3
https://victorianweb.org/painting/turner/paintings/68.html
https://www.napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/paintings/war-the-exile-and-the-rock-limpet/
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Małe studium biblijne
Abraham
zawiera przymierze
z Abimelechem
1Mż 21,22-34
Perykopa rozpoczyna się od określenia czasu
opisywanych wydarzeń.: „w tym czasie rzekł
Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do
Abrahama (…)”. Bliższe określenie czasu akcji
stanowi problem dla egzegetów. Jedni uważają, że mamy tutaj kontynuację sceny z rozdziału dwudziestego. Inni natomiast dopatrują się
tutaj kontynuacji odstawienia Izaaka od piersi opisanego w 21,8: „A gdy dziecię podrosło
i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka”, wg których Abimelech miałby uczestniczyć w tej uroczystości. Jeszcze inni „ten czas”
odnajdują w inspekcji przeprowadzanej przez
Abimelecha nad jego stadami.
Dla istoty sprawy nie jest to tak ważne, kiedy odbyła się opisana tutaj rozmowa. Kapitalne znaczenie ma wyznanie, stwierdzenie króla
Abimelecha skierowane do Abrahama: „Bóg
jest z tobą we wszystkim, co czynisz”. Człowiek
modlący się do pogańskich bóstw dostrzega
wielkość Boga, Jego moc, udzielane Abrahamowi szczęście i powodzenie. Dostrzega, jak Bóg
obdarza Abrahama swoją miłością, życzliwością
i bogactwem. Dobrobyt Abrahama był znakiem
Bożego błogosławieństwa i król w tym widział

świadectwo Bożej obecności i działania.
To stwierdzenie króla powinno w każdym
z nas wywołać pytania: Czy ja widzę Bożą
obecność w swoim życiu? Komu zawdzięczam
to, co mam? Czy widzę świadectwo Bożej miłości mi okazywanej? Czy przypadkiem to wyznanie Abimelecha mnie nie zawstydza?
Abimelech widzi, jak dzięki Bożemu błogosławieństwu wzrosło bogactwo Abrahama,
a w ślad za nim liczba służby, i być może także i wpływów wśród poddanych króla. Prawdopodobnie, chociaż nie było takich symptomów, obawiał się zagrożenia dla siebie, swego
potomstwa i kraju ze strony Abrahama. Chcąc
czuć się bezpiecznie, zażądał od niego przysięgi
wierności, gwarancji lojalności, że nie dopuści
się zdrady. Musimy przyznać, że zrobił to mądrze, myśląc nie tylko o „dziś”, ale i o przyszłości.
Abraham odpowiedział krótko i rzeczowo, konkretnie: „Przysięgam”. Po tej krótkiej przysiędze
rozwinęła się rozmowa, w której Abraham zadbał o swój interes, wylewając „gorzkie żale”,
którymi było siłowe zajęcie studni przez niego
wykopanej. Tego bezprawnego czynu dokonali
królewscy słudzy. Bez dostępu do wody jego stada albo by zginęły, albo musiałby się przenieść
z nimi w inne strony. W odpowiedzi król również
przedstawił swój żal do Abrahama, który nie poinformował go o doznanej niesprawiedliwości
i krzywdzie. Żal tym bardziej usprawiedliwiony,
że Abraham poznał już jego prawość i hojność.
Zarazem usprawiedliwił się niewiedzą, bo ani
złoczyńcy ani inni, którzy o tym usłyszeli, nie

W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, do Abrahama tak: Bóg jest z tobą we
wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka
mego, ani rodu mego; takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział: Przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech
odpowiedział: Nie wiem, kto to uczynił; ty bowiem nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie
słyszałem o tym do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi, i obaj
zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył siedem jagniąt z trzody osobno. Rzekł tedy Abimelech do
Abrahama: Na cóż te siedem jagniąt, które odłączyłeś? A on odpowiedział: Przyjmij tych siedem jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem tę studnię. Dlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. Tak zawarli przymierze w Beer-Szebie. Potem
wstał Abimelech i Pikol, dowódca jego wojska, i wrócili do ziemi filistyńskiej, Abraham zaś zasadził
tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiekuistego. Potem Abraham przebywał w ziemi filistyńskiej przez długi czas jako gość.
www.parafiajaworze.pl
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poinformowali o tym króla. Obaj mężowie mieli
interes do siebie. Król chciał mieć pewność, że
Abraham będzie mu wierny i nie wznieci buntu. Abraham zaś chciał mieć poczucie bezpieczeństwa dla siebie, swoich ludzi i swego stada
a także swobodny dostęp do wody. W dowód
podziękowania królowi za jego dar gościnności
i zapewnienie bezpieczeństwa przekazał Abimelechowi owce i woły. Tym darem sprawił, że
przymierze było dwustronne. Narrator niestety
nie podał nam jego zapisów, możemy jedynie
domyślać się, że używając współczesnego języka, był to pakt o nieagresji. Abraham dodatkowo darował królowi siedem jagniąt jako świadectwo, że to on wykopał studnię i nabył do
niej prawo własności. Przyjęcie tego daru przez
Abimelecha, w dodatku w obecności Pikola, dowódcy jego wojska, jest znakiem pokojowego
zakończenia konfliktu i to po wszystkie czasy, na
co wskazuje liczba siedem.
Świadectwem zawartego przymierza jest
także nazwa tego miejsca Beer – Szeba, co
znaczy „studnia przymierza” lub „siedem studni”. Na tym miejscu powstało później miasto
znajdujące się obecnie w Izraelu w Dystrykcie
Południowym, największe na pustyni Negeb.
Położone jest ono 40 km na wschód od Morza
Śródziemnego i 120 km na południowy zachód
od Jerozolimy. W 2018 r. mieszkało tam 220
tys. mieszkańców znajdujących zatrudnienie
w różnych gałęziach przemysłowych. Miejsce to było świadkiem wielu wydarzeń związanych nie tylko z historią patriarchów, ale
i ludu wybranego.
Po zawarciu wspomnianego przymierza jego
sygnatariusze rozstali się. Król Abimelech z dowódcą wojska Pikolem powrócili do ziemi filistyńskiej, czyli do regionu, który w czasach

autora tych słów był znany jako kraj Filistynów. Nie oznacza to, że Abimelech był Filistynem. Abraham natomiast „wzywał tam imienia Pana, Boga wiekuistego”. To „wzywanie”
z pewnością związane było z dziękczynieniem
za okazaną Bożą łaskę. Jako znak rozpoznawczy
miejsca modlitwy dziękczynnej zasadził drzewo – tamaryszek, bardzo trwałe i odporne na
trudne warunki tam panujące. Zgodnie z zaproszeniem Abimelecha i zawartym przymierzem
Abraham przez wiele lat gościł na tej ziemi.
Perykopa ta wyjaśnia nam, w jaki sposób
Abraham związał się z Beer - Szebą. W sposób
prawny dopełniło się wcześniejsze zaproszenie
opisane w 20,15 „Następnie rzekł Abimelech:
oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam,
gdzie ci się podoba.”
Rozważane słowa uświadamiają nam, że
jesteśmy obserwowani przez innych ludzi. Dostrzegają oni w naszym życiu działanie Boga,
okazywane nam Jego błogosławieństwo. O ile
nawet nie wierzą w Boga, to jednak dostrzegają Jego cechy, jak np. obdarzanie szczęściem,
pomyślnością, opieką, dobrocią.
Abraham ukazuje się jako człowiek lojalny
wobec goszczącego go ludu i jego króla, nawołuje także i każdego do lojalności wobec narodu,
w którym przebywa. Równocześnie poucza nas
o domaganiu się słusznych praw i sprawiedliwości, gdyż lojalność wymaga tego od obu
stron. Jest on także dla nas wzorem wdzięczności Bogu za okazywaną łaskę i dobra. W Biblii
znajdujemy wiele miejsc namawiających nas do
dziękczynienia Bogu. W liście do Filipian 4,6 czytamy „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim
w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze Bogu.”
Spotkanie obu mężów jest dla nas także pouczeniem wzywającym do szczerej rozmowy,
do przedstawienia swojego żalu, do jasnego
wypowiedzenia swojego stanowiska. Zarówno Abraham jak i król uczynili to w sposób
taktowny, dążący do pokoju. Nasze działania
powinny ich naśladować, do
czego także w Rz 12,18 zachęca
nas Ap. Paweł: „Jeśli można,
o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie”.
ks. Andrzej Mendrok

20

Informator Parafialny nr 105

www.parafiajaworze.pl

Z życia i wiary

Poznajmy się bliżej
Żydów w miastach ich przemarszu. Pogromy
Żydzi w Polsce
były m.in. w Kolonii, Moguncji i czeskiej PraŻydzi całkowicie utracili swoją siedzibę
i państwowość po II powstaniu przeciwko
Rzymianom w latach 132 – 135 ne. To był początek „wielkiej diaspory”, która stworzyła
w Europie dwie wielkie żydowskie tradycje
kulturowe - sefardyjską nad brzegami Morza
Śródziemnego (Hiszpania, Francja, Włochy)
i aszkenazyjską (Niemcy, Europa Środkowa
i Wschodnia). Szczególnie kultura aszkenazyjska stała się udziałem niemal całej społeczności żydowskiej. Prawie w każdym żydowskim
domu w Europie Wschodniej, nawet najskromniejszym i najbiedniejszym, stała szafa
z książkami. Książki te nie były pocieszeniem
ani schronieniem dla zawiedzionych, one były
źródłem życiowej siły, która pozwoliła przetrwać kolejne lata diaspory.
W Polsce piastowskiej, potem jagiellońskiej i porozbiorowej Żydzi przeżywali wzloty i upadki, stworzyli własny samorząd (Sejm
Czterech Ziem), ale też doznali prześladowań
i pogromów. Mieli swój „złoty okres” (XVI
w.) i czas tragedii (powstanie Chmielnickiego).
I legendę o Żydzie, jednodniowym królu na
polskim tronie (Saul Wahl 1587 r.).
Żydzi pojawili się na terenie dzisiejszej Polski już w X w. jako kupcy na trasie z Kalifatu
Kordoby (Hiszpania) na Ruś Kijowską (przez
Francję, południowe Niemcy, Czechy, Małopolskę). Abraham ben Jakób Izraelita z Tortosy
po arabsku zwany Ibrahim ibn Jakub al-Israili
at-Turtuszi - kupiec żydowski w służbie dyplomatycznej kalifatu - sporządził relację z podróży, która jest jednym z najstarszych źródeł do
dziejów państwa Polan pod rządami Mieszka.
Na szlaku kupieckim zakładane były faktorie – miejsca zatrzymania, sprzedaży towarów
i wymiany miedzy kupcami. Taką faktorię założyli kupcy w Przemyślu (poprzednia nazwa
Primut). Jest to najstarsze miejsce pobytu Żydów na terenie dzisiejszej Polski. Nie było to
stałe osadnictwo żydowskie, to nastąpiło w
XII wieku po pierwszej i kolejnych wyprawach
krzyżowych, które dokonywały pogromów
www.parafiajaworze.pl

dze. Uciekinierzy z miast niemieckich osiedlali się na terenie Śląska, Wielkopolski a także
w Małopolsce.
Obecność Żydów w tym czasie potwierdzają
liczne, zachowane dokumenty lokalne, a także
dowód bardzo szczególny, monety książąt polskich z hebrajskimi napisami. Żydzi dzierżawili m.in. mennice Mieszka III i Leszka Białego.
Innym dowodem potwierdzającym średniowieczny pobyt Żydów w Polsce jest najstarszy
nagrobek żydowski z 1204 r (Wrocław).
Dokument, który niedawno stał się przedmiotem kolejnego antysemickiego wybryku,
Statut kaliski wydany w 1264 roku przez księcia
Henryka Pobożnego, gwarantował społeczności żydowskiej wolność wyznania, działalności gospodarczej i bezpieczeństwo osobiste. Już
kilka lat później synod wrocławski przyjmuje
uchwały przeciwko Żydom. Życie żydowskie
w Polsce co najwyżej w krótkich okresach było
stabilne i bezpieczne. Zmienność prawa i nastrojów społecznych była obecna w świadomości Żydów przez wszystkie pokolenia.
Król Kazimierz Wielki potwierdził (1334)
prawa zawarte w Statucie kaliskim, wprowadzając je na terenie całej Polski a w roku 1364
także na Rusi Czerwonej. Po unii polsko – litewskiej (Krewo 1385) prawa te zaczęły obowiązywać również na Litwie.
W tym samym XIV wieku dochodzi do wypędzenia Żydów z Wrocławia, do pogromu
w Poznaniu (1367), do pierwszego w Polsce
procesu o domniemaną profanację hostii (Poznań (1399), pogromu w Krakowie (1407) na
podstawie pogłoski o „mordzie rytualnym”.
Władysław Jagiełło w Statucie wareckim
(1423) nie potwierdza zapisów Statutu kaliskiego a Kazimierz Jagiellończyk (1454) ogranicza dotychczasowe prawa Żydów. Druga połowa XV wieku to kolejne pogromy (Kraków,
Poznań) i wypędzenie Żydów z Warszawy.
W 1495 Żydzi zostają wypędzeni z Litwy
i z Krakowa. Ci ostatni zostają osadzeni w podkrakowskim Kazimierzu.
Na przełomie XV i XVI wieku mieszka
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w Królestwie Polskim ok. 25.000 Żydów, co
stanowi mniej niż 1% ludności. W tym czasie
zbudowana została Synagoga Stara, do dziś
istniejąca na krakowskim Kazimierzu, założona została jesziwa (uczelnia żydowska) w Krakowie i w Lublinie a Michał Ezofowicz, kupiec,
dzierżawca i administrator ceł został nobilitowany – otrzymał tytuł szlachecki.
Początek XVI wieku to rozwój żydowskiego
drukarstwa, szczególnie w Krakowie; ukazuje
się Tora (po hebrajsku - 1531) i pierwsza książka w języku jidysz, natomiast w Lublinie wydano Talmud.
Również w Krakowie w 1539 roku ginie na
stosie Katarzyna Weiglowa, mieszczka oskarżona o przejście na judaizm. W Sochaczewie
w wyniku procesu o „zbezczeszczenie hostii”
na stosie ginie kilka osób. Procesy te, jawnie
niesprawiedliwe, doprowadziły do wydania
przez króla Zygmunta Augusta dekretu, aby
procesy o „mord rytualny” i o „zbezczeszczenie hostii” odbywały się w obecności króla
lub jego przedstawicieli. Miało to zapobiec
nadużyciom. Niestety, dekret ten nie był przestrzegany w praktyce sądowej. Kolejne dekrety w tej sprawie wydaje Stefan Batory, które
przewidują karę śmierci dla rzucających „bezpodstawne oskarżenia” oraz za rozpuszczanie
nieprawdziwych pogłosek. Procesy przeciwko
fałszywym oskarżeniom odbywały się m.in.
w Szydłowie (1590 i 1597), w Gostyninie (1595),
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w Sandomierzu (1605), Sochaczewie (1619)
i w Krakowie (1631).
W roku 1581 powołany zostaje Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) – Wielkopolski,
Małopolski, Litwy i Rusi. Był to najwyższy
organ samorządu żydowskiego, jedyny tego
rodzaju w Europie. Sejm Czterech Ziem był
symbolem autonomii żydowskiej. Zyskał on
poparcie wśród Żydów z innych krajów europejskich. Organizacją upodobnił się do Sejmu
Rzeczpospolitej. Na początku XVII wieku powstają pierwsze cechy rzemieślników żydowskich. Przed ostatecznym rozbiorem Polski takich cechów było już ponad sto.
Lata 1618 – 1648 to okres wojny trzydziestoletniej, która jest przyczyną ostatniej wielkiej
fali migracyjnej Żydów zachodnioeuropejskich
do Polski. Gminy żydowskie Wielkopolski
przeprowadziły zbiórkę funduszy na pomoc
uchodźcom.
Pomocy finansowej często też udzielali bankierzy żydowscy panującym w Polsce królom
i książętom, np. Izaak Nachmanowicz i Izaak
Abramowiccz udzielili wielkiej pożyczki królowi Zygmuntowi III na prowadzenie wojny
szwedzkiej.
W połowie XVII wieku ludność żydowska w Rzeczpospolitej liczy ok. 500.000 osób,
co stanowi 5% ogółu mieszkańców. W województwach wschodnich większość miast
i miasteczek zamieszkują wspólnoty żydowskie. Właśnie tam spotyka Żydów jedna
z największych tragedii – w wyniku powstania
Chmielnickiego zginęło ich ok. 15.000. Dalsze
ofiary wśród Żydów spowodowały wojny
z Moskwą i najazd szwedzki (1654 – 1657).
Początek XVIII wieku to wygnanie Żydów
z Sandomierza (1712), oskarżenia o „mord rytualny” (Poznań 1736) i pogromy na Kresach tzw.
hajdamaczyzna (1734 – 1736).
W wyniku zdarzeń zewnętrznych, a także w opozycji do judaizmu rabinicznego powstaje na terenie Polski ruch chasydzki, jeden
z najważniejszych nurtów odnowy tradycyjnego judaizmu. Ruch ten zapoczątkowany przez
Baal Szem Towa szybko rozprzestrzenił się na
Kresach, ale miał też swe ośrodki poza Polską.
W Polsce najsilniejszymi ośrodkami były: Bełz,
Bobowa, Ger (Góra Kalwaria), poza Polską –
Satu Mare w Rumunii i Wyżnica na Ukrainie.
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Prawie wszystkie dynastie chasydzkie mają
współcześnie swoich kontynuatorów – w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie.
Druga połowa XVIII wieku niczym nie różniła się od poprzednich okresów, po spokojnych dniach następowały wielkie tragedie.
W 1765 roku król Stanisław August wydaje
Sumariusz – ostatnie monarsze potwierdzenie praw Żydów w Rzeczpospolitej. Trzy lata
później wybucha powstanie na Kresach, które
kończy się rzezią humańską, w której ginie ok.
20.000 Żydów i Polaków.
Pod koniec XVIII wieku żyje w Polsce ok.
900.000 Żydów tj. 10% ludności. Była to największa społeczność żydowska ówczesnego
świata. Polska po trzecim rozbiorze przestaje
istnieć. Historia Żydów staje się oddzielną historią w trzech zaborach. Pod rządami zaborców sytuacja polskich Żydów w wielu dziedzinach pogorszyła się. Przestał istnieć samorząd
żydowski, nie nastąpiło jednak równouprawnienie Żydów. Ograniczenia prawne narzucone przez zaborców doprowadziły jednak do
przemian w oświacie, kulturze i praktykach religijnych. Były one traktowane jako szykany
i przez większość społeczeństwa żydowskiego
nie były akceptowane.
Nowa sytuacja polityczna ujawniła dwie
skrajnie przeciwstawne tendencje w społeczności żydowskiej, z jednej strony - dążenie do
asymilacji i przeciwstawne - ścisłe przestrzeganie norm tradycyjnego judaizmu (chasydyzm).
O ile chasydzi nie stanowili znacznego odsetka
ludności żydowskiej, to religijni Żydzi w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, nadal stanowili większość polskich Żydów. Jednak pod
wpływem haskali (po hebrajsku – oświecenie), emancypacji i asymilacji powstaje nowy

świat żydowski w Polsce. Powstaje świecka
kultura żydowska, której filarami są: szkolnictwo, literatura a przede wszystkim prasa. Pojawiają się dzienniki i tygodniki, polskojęzyczne,
a także wydawane w jidysz i po hebrajsku.
Duże miasta jak Warszawa czy Kraków mają
jednocześnie kilka tytułów, małe miasta jak
Otwock czy Baranowicze mają swoje lokalne
gazety. Zaczyna ukazywać się prasa naukowa,
np. polskojęzyczny “Miesięcznik Żydowski”,
w języku jidysz “JIWO Bleter czy “Historisze szriftn” (Zeszyty historyczne); pojawia się
prasa specjalistyczna i środowiskowa (w tym
gospodarcza i zawodowa), rozrywkowa i artystyczna (“Chaliastre”, “Jung Idysz”).
Państwa zaborcze, każde w swoim zakresie,
ustalało prawa w stosunku do Żydów. W Austrii cesarzowa Maria Teresa wydaje tzw. Porządek żydowski - namiastkę samorządu żydowskiego. Następny cesarz – Józef II znosi prawa
nadane Żydom przez jego poprzedniczkę. Władze pruskie wydają rozporządzenie Urządzenie
generalne Żydów w prowincjach Prus, które
ogranicza samorząd żydowski, ale preferuje Żydów asymilujących się. W Rosji car Aleksander
I zatwierdza Statut o urządzeniu Żydów , który
również ogranicza poprzednie prawa, które Żydzi mieli w Rzeczpospolitej.
Konstytucja Księstwa Warszawskiego (Napoleon 1807) formalnie zrównuje prawa Żydów z innymi mieszkańcami kraju, ale już
w 1808 r kolejne dekrety zawieszają prawa
polityczne Żydów na 10 lat.

Wiek XIX to czas polskiej walki przeciwko
zaborcom. Żydzi również brali udział w tej walce. W „Gazecie Rządowej” ukazała się odezwa
Tadeusza Kościuszki informująca o „pułku Starozakonnych”, tworzonym przez Berka Josewww.parafiajaworze.pl
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lewicza i Józefa Aronowicza. Berek Joselewicz
- powstaniec kościuszkowski, oficer Legionów
Dąbrowskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari zginął w potyczce pod Kockiem. W Gwardii Narodowej, czyli oddziałach powstania
listopadowego walczyło przeszło 400 Żydów,
w Gwardii Miejskiej dalszych 1200.
Po wybuchu powstania styczniowego wydana zostaje odezwa Do Braci Polaków Mojżeszowego Zakonu wzywająca do udziału
w walkach.
Wiek XIX przyniósł dwa nowe, niebezpieczne dla Żydów zjawiska – zewnętrzne to
nacjonalizm i wewnętrzne - to asymilacja.
W wyniku antysemickiej agitacji wybuchają
rozruchy antyżydowskie, pogromy, co przyczyniło się do pierwszej aliji - masowej emigracji
Żydów do Palestyny (1883 – 1901). Głośny był
również proces o „mord rytualny”. Oskarżony
Menachem Bejlis został ostatecznie uniewinniony z powodu braku dowodów.
Asymilacja postulowała pełną emancypację
Żydów, otwarcie kultury żydowskiej na wpływy zewnętrzne, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturze europejskiej oraz reformę judaizmu. Jednym z przejawów tego kierunku było
otwarcie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem
w Warszawie (1878). Kazanie inauguracyjne
rabin Izaak Cylkow wygłosił po polsku. Wydawanych jest coraz więcej gazet żydowskich,
również w języku polskim. Powstają kluby
sportowe, towarzystwa krajoznawcze, wytwórnie filmowe produkujące filmy o tematyce żydowskiej (nieme, później dźwiękowe).
Odpowiedzią na narastający w Europie

nacjonalizm i w obawie przed asymilacją powstał ruch polityczny – syjonizm, stawiający sobie za główny cel zbudowanie państwa
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żydowskiego w Palestynie. Pierwsza Konferencja zwolenników syjonizmu odbyła się
w Katowicach (6 – 11 listopada 1884 r). Realizację tego celu – powrotu do Syjonu (Syjon – wzgórze w Jerozolimie, symbol miasta)
podjęły się różne organizacje, m.in. He Chaluc
(Pionier), której celem była praktyczna realizacja osadnictwa w Erec Israel (Ziemi Izraela).
Pierwsza wojna światowa na kilka lat zatrzymała rozwój tego ruchu, ale po jej zakończeniu grupy pionierów liczyły 60.000 członków. Najbliższy obóz pionierów znajdował się
w Czechowicach – Dziedzicach.

Propagatorem idei syjonizmu na arenie
światowej był Teodor Herzel. Po długich zabiegach został przyjęty przez papieża Piusa X,
który oświadczył, że nie może poprzeć powrotu
niewiernych Żydów do Ziemi Świętej. Powiedział: „Jeśli udacie się do Palestyny i osiedlicie
tam swoich ludzi, my chcemy mieć tam kościoły i księży gotowych do ochrzczenia was”.
Natomiast deklarację przychylności i pomocy
dla wysiłków zmierzających do utworzenia
żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie
złożył minister spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii – James Balfour (1917). Deklaracja ta
wzmocniła nadzieje syjonistów.
Po zakończeniu I wojny światowej proces
odrodzenia narodowego w Polsce łączył się
z narastaniem polskiego nacjonalizmu. Skutki
narastania wrogości do mniejszości narodowych dotyczyły nie tylko społeczności żydowskiej, ale także ukraińskiej czy białoruskiej.
Już w kilka dni po odzyskaniu niepodległości
(22.11.1918) dochodzi do pierwszego pogromu
we Lwowie. Zginęło ok. 150 osób, 7.000 było
poszkodowanych. Pogromów i prześladowań
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wymierzonych przeciwko Żydom w okresie
chaosu po odzyskaniu niepodległości było tak
wiele, że powołana została specjalna komisja
do zbadania stosunków polsko – żydowskich
(Komisja Morgenthaua).
W 1921 roku uchwalona zostaje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. marcowa) zawierająca gwarancje równości obywatelskich
dla mniejszości narodowych. Pozwala ona na
powstawanie różnych organizacji, w tym żydowskich: religijnych, oświatowych, gospodarczych, artystycznych, zdrowotnych, akademickich, turystycznych.
Bardzo szybko następuje reakcja ze strony różnych organów państwa dążąca do powstrzymania wcześniej zagwarantowanych
praw. Komisja Oświatowa Sejmu podejmuje
uchwałę o wprowadzeniu na wyższych uczelniach numerus clausus dla mniejszości narodowych. Zasada ta nie została przyjęta przez
Sejm, ale w całym okresie międzywojennym
powodowała utrudniony dostęp do szkolnictwa średniego i wyższego.
Ważnym wydarzeniem religijnym było
otwarcie Jesziwas Chachmej Lublin (Jesziwa Mędrców Lublina). Była to największa,
w tamtym czasie, uczelnia rabinacka na świecie. Działała bardzo krótko, do 1939 r.
W 1936 roku otwarta zostaje w Warszawie
Biblioteka Judaistyczna, gdzie znajduje też
siedzibę Instytut Nauk Judaistycznych. W bu-

dynku tym znajduje się obecnie Żydowski Instytut Historyczny.
Spis powszechny z 1931 roku wykazał, że
w Polsce mieszkało 3.114 tyś Żydów (ok. 9,8%
ogółu ludności); 80% z nich deklarowało, że
ich językiem rodzimym jest jidysz, 12% - polski,
8% - hebrajski.

Zamiast ostatniego rozdziału
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
„Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha...
To dzień biały, to miasteczko...”
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
trzynastoletnie dziecko.
Przejeżdżali grubi Niemcy w grubym tanku.
(Uciekaj, uciekaj, Ryfka!)
„Mama pod gruzami, tata w Majdanku...”
Roześmiała się, zakręciła się, znikła.
I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa:
„Masz , Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa...”
Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:
„Ja zaniosę tacie i mamie.”
Przejeżdżał chłop, rzucił grosik,
przejeżdżała baba, też dała cosik,
przejeżdżało dużo, dużo luda.
każdy się dziwił, że goła i ruda.
I przejeżdżał bolejący Pan Jezus,
SS-mani go wiedli na męki,
postawili ich oboje pod miedzą,
potem wzięli karabiny do ręki.
„Słuchaj, Jezu, słuchaj, Ryfka, Sie Juden,
za koronę cierniową, za te włosy rude,
za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,
obojeście umrzeć powinni.”
I ozwało się Alleluja w Galilei,
i oboje anieleli po kolei,
potem salwa rozległa się głucha...
„Słuchaj, dzieweczko!... Ona nie słucha...”
Ryfka – imię żeńskie; inna
forma imienia Rebeka

Edward Weiss
www.parafiajaworze.pl
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Główne artykuły wiary
Część 9
O nowym posłuszeństwie
Artykuły: czwarty, piąty oraz szósty „Wyznania augsburskiego” stanowią triadę, której poszczególne artykuły łączy i spina w całość jedno
słowo – ‘wiara’. Czwarty artykuł mówi o usprawiedliwiającej wierze, piąty o tym, jak wiarę
tę wzbudza w sercach Duch Święty, szósty zaś,
w jaki sposób wzbudzona przez Słowo Boże i sakramenty wiara objawia się w życiu chrześcijan.
Szósty artykuł ‘Augustany’ zatytułowany
został: „O nowym posłuszeństwie”, ale mógłby być również zatytułowany: „O nowej pobożności” lub „O owocach usprawiedliwiającej wiary”. Brzmi on następująco: „Kościoły
nasze uczą też, że wiara taka winna wydawać
dobre owoce, że dobre uczynki, nakazane przez
Boga, powinno się spełniać ze względu na
wolę Bożą, nie zaś dlatego, jakobyśmy się spodziewali zasłużyć nimi na usprawiedliwienie
przed Bogiem. Albowiem odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia dostępuje się przez
wiarę, jak świadczą słowa Chrystusowe: «Gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy». Tak
też uczą starożytni pisarze Kościoła. Ambroży
bowiem mówi: „To jest postanowione od Boga,
aby każdy, kto wierzy w Chrystusa, był zbawiony, bez uczynków, z wiary jedynie, darmo
otrzymując odpuszczenie grzechów”.
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1.
Pismo Święte o usprawiedliwieniu
z łaski przez wiarę
Czy nie wystarczył artykuł czwarty oraz piąty? Przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, że
człowiek jest usprawiedliwiony darmo, z łaski
Bożej przez wiarę. Słowa apostoła Pawła są wystarczająco jasne: „Teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża,
o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem
różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo,
z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie
Jezusie” (Rz 3,21-24; por. Rz 5,1nn; Ga 2,16; Ef
2,8.9). Pismo mówi też, że wiara jest czynna
w miłości: „W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości” (Ga 5,6).
Filip Melanchton, pisząc wyznanie wiary,
które miało być odczytane na sejmie w Augsburgu, zdawał sobie sprawę z tego, że teolodzy
papiescy będą zdecydowanie przeciwni treści
artykułu o usprawiedliwieniu z wiary. Postawią pytanie: A gdzie jest miłość i wypływające z niej dobre uczynki? Przecież apostoł Paweł
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pisał również: „Teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest
miłość” (1 Kor 13,13).
Luter, a za nim wittenberscy reformatorzy
odrzucili średniowieczną naukę o wierze nieuformowanej (Fides informis) oraz wierze uformowanej przez miłość (Fides caritate formata).
Kwestia wymagała więc wyjaśnienia w „Wyznaniu augsburskim”, chociaż nieco w formie
zawoalowanej, aby nie zaogniać sytuacji, która
się wytworzyła w Augsburgu i nie zaprzepaścić szansy – jak sądził Melanchton – na ugodę.
Ale i dziś wyjaśnienia wymaga wspomniana
powyżej średniowieczna nauka o wierze uformowanej przez miłość, aby dobrze zrozumieć
treść szóstego artykułu „Augustany” i aby każdy wierzący ewangelik zrozumiał i pojął naukę
biblijną, i naukę swojego Kościoła na temat
usprawiedliwienia jedynie z wiary.

2.
Średniowieczna nauka o wierze
uformowanej przez miłość
Początek nauki o wierze uformowanej przez
miłość – jak twierdzili teolodzy papiescy – sięga
czasów ojców Kościoła. Jednak w formie zdecydowanie skonkretyzowanej dał ją Kościołowi Tomasz z Akwinu. Rozpowszechniła się ona
dzięki zakonowi dominikanów i uznana została
za naukę, która nie może być w żaden sposób
podważona. U schyłku średniowiecza wszystkie
szkoły teologiczne były przekonane o jej prawdziwości i słuszności. Była głoszona i nauczana. Luter spotykał się z nią na każdym kroku,
najpierw jako mnich augustiański, a następnie
jako profesor Pisma Świętego na uniwersytecie w Wittenberdze. Nie można twierdzić – jak
chcą niektórzy – że jej nie znał i nie zgłębił.
Tomasz z Akwinu wysnuł uzasadnienie
nauki o wierze uformowanej przez miłość
z cytowanych powyżej słów apostoła Pawła
z 1 Listu do Koryntian: „Teraz pozostaje wiara,
nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość”. Już przed Tomaszem wiele
w Kościele rozprawiano na temat tych słów.
Uznano wiarę, nadzieję i miłość za trzy teologiczne cnoty, w odróżnieniu od innych cnót,
o których pisali filozofowie. Snując rozważania
na temat tych trzech cnót, przykładali do nich
taką samą miarę, jaką stosowano w wyjawww.parafiajaworze.pl

śnianiu cnót filozoficznych. Nie inaczej uczynił
Akwinata. Stosując instrumentarium filozoficzne, dostarczone przez Arystotelesa, uznał, że
wiara jest substancją, miłość zaś formą. Wiara
więc musi być uformowana przez miłość.
Według Tomasza z Akwinu wiara jest aktem intelektu, co oznacza, że wiara jest aktem
zgody człowieka na objawienie Boże i na dogmaty. Wiąże się z nim poznanie Boga i Jego
dzieła zbawienia. Rzeczywiście w Biblii znajdują się wypowiedzi, z których taki wniosek
można wysnuć. Pamiętać jednak należy, że
wiara nie jest identyczna z poznaniem (zob.
nap Iz 43,10). Według Starego Testamentu ‘poznać’ nie oznacza ‘zrozumieć’. Poznać znaczy
doświadczyć, znaleźć się w zasięgu zbawczego
działania Boga i poddać się Jego mocy i potędze. Poznanie – to oddanie się Bogu w miłości,
całkowite zawierzenie Jego mocy, a więc nie
jest związane z intelektem, lecz ma znamiona
egzystencjalnego charakteru.
Owszem, w Ewangelii św. Jana często spotykamy się ze słowami Chrystusa, w których
dwa pojęcia: ‘uwierzyć’ i ‘poznać’ występują obok siebie, ale nigdy słowo ‘wiara’ nie
występuje obok słowa ‘poznanie’, bowiem
nigdzie w czwartej Ewangelii nie spotkamy
słowa ‘wiara’. Spotykamy je tylko w formie
czasownikowej, a więc – ‘uwierzyć’ lub ‘wierzyć’. Ponadto raz na pierwszym miejscu stoi
słowo ‘uwierzyć’, a na drugim ‘poznać’, innym
zaś razem odwrotnie. Nie można więc na podstawie słów Jezusa wysnuć twierdzenia, że
wiara prowadzi do poznania, lub poznanie do
wiary, tym bardziej, że wiara nie jest aktem
intelektu, jak twierdził Tomasz z Akwinu. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego (Rz 10,17),
a więc jest dziełem Ducha Świętego w człowieku. Bóg w tajemniczy sposób otwiera serce
na Słowo Boże (Dz 16,14). A więc wiara rodzi
się w sercu za sprawą działania Bożego, jest
darem Bożym. Apostoł Paweł w 1. liście do
Koryntian pisze, że darami Ducha Świętego
są: wiedza, mądrość, mowa mądrości, wiara
itp. – „W każdym różnie przejawia się Duch
ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem
otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar
uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze
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inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa” (1 Kor 13,7-10).
Tomasz z Akwinu uważał, że miłość jest aktem woli człowieka, czyli człowiek uruchamia
swą wolę, tak że umiłuje on Boga, a więc mówiąc inaczej, uaktywnia wiarę i dopiero taka
wiara, uformowana przez miłość usprawiedliwia. A więc fides caritate formata. Jeśli tak jest,
to wiara jako poznanie musi być uzupełniona, uformowana przez miłość, aby mogła zaufać Bogu, uchwycić się Chrystusa i osiągnąć
odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie.
A więc trzy tzw. według średniowiecza cnoty teologiczne zostały rozdzielone pomiędzy
intelekt i wolę, a więc tym samym została
naruszona jedność osoby ludzkiej, o uznanie
której zabiegał Stary Testament. Wiara według takiego rozumowania musi być uzupełniona przez miłość o element, który dopiero
powoduje całkowite zwrócenie się człowieka
ku Bogu. Co prawda Akwinata twierdził, że
miłość jest darem łaski Bożej, ale nie zmienia
to faktu, że wiara, która wzbudzona jest przez
Ducha Świętego przez Słowo Boże wymaga
jeszcze uformowania przez miłość.
Widać z tego, że tak ważny element wiary,
jakim jest zaufanie i poleganie na Bogu, został
przeniesiony na dalszy plan. Tymczasem apostoł Paweł napisał o Abrahamie w Liście do
Rzymian: „Obietnica została dana [Abrahamowi] na podstawie wiary, aby była z łaski
i aby była zapewniona całemu potomstwu,
nie tylko temu, które polega na zakonie, ale
i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas
wszystkich, jak napisano: Ustanowiłem cię
ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do
bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie
będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się
w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono
Sary; i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość”
(Rz 4,16-22; wytłuszczenie słów pochodzi od
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autora). A więc wiara to zaufanie Bogu i pewność wypełnienia się obietnic Bożych. Prawdziwa wiara nie potrzebuje żadnego przeformowania ani uzupełnienia, ani wzbogacenia
przez miłość. Wiara jako zaufanie Bogu, dzięki
nieustannemu działaniu Ducha Świętego, rodzi prawdziwą i gorliwą miłość Boga.
Dla Akwinaty było oczywiste, że miłość
stoi ponad wiarą. Akwinata wiedział, że wiara usprawiedliwia. Ale jeśli ona podporządkowana jest rozumowi, zapominając, że jest ona
ze słuchania Słowa Bożego (Rz 10,17), to aby
usprawiedliwiała, musi zostać uformowana
przez miłość do Boga. A więc pierwsze dzieło Boże w człowieku, dokonane przez Ducha
Świętego, jest niedoskonałe, skoro należy je
uzupełnić, przeformować, ukształtować. Ale
czy jakiekolwiek dzieło Boże może być niedoskonałe? Jeśli tak jest, to Bóg nie jest prawdziwym Bogiem. Biblia mówi, że wszystko, co
czyni Bóg jest dobre, bo On jest najwyższym
dobrem (zob. 1 Mż 1,1nn).
Nauka o wierze uformowanej przez miłość
oznaczała dla teologów reformacji, że zburzona zostaje Ewangelia o odpuszczeniu grzechów
i usprawiedliwieniu, bo jeśli w procesie usprawiedliwienia dopiero decydująca jest miłość,
to powoduje to zwrócenie ludzkich myśli ku
zasługującym uczynkom. Łatwo było przejść
od miłości Boga do miłości, która wyraża się w
dobrych uczynkach. A tu już wystarczył jeden
krok do twierdzenia, że usprawiedliwia wiara
i miłość, a więc że dobre uczynki są potrzebne,
aby człowiek został usprawiedliwiony przed
Bogiem. Pozwala nam to zrozumieć nieustanne
podkreślanie przez reformatorów, że usprawiedliwienia dostępuje się jedynie przez wiarę.
Nauki Lutra o usprawiedliwieniu jedynie
z wiary nie można pojmować, że uczynki są
zbyteczne. One muszą występować w życiu
chrześcijan, ale one nie usprawiedliwiają.

3.
Luter o prawdziwej wierze
i dobrych uczynkach
Już w 1520 roku Luter w swoim traktacie
„O wolności Chrześcijanina”, dedykowanym
papieżowi Leonowi X, pisał: „Gdy zaczynasz
wierzyć, jednocześnie zaczynasz rozumieć,
że wszystko, co w tobie jest, jest karygodne,
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jest grzechem, jest godne potępienia, według
owych słów z Rz 3,23: «Wszyscy zgrzeszyli
i brak im chwały Bożej», i Rz 3,10nn.: «Nie ma
sprawiedliwego, nie ma, kto by dobrze czynił,
wszyscy odstąpili i społem stali się nieużyteczni». Poznawszy to bowiem będziesz wiedział, że
potrzebny ci jest Chrystus, który za ciebie cierpiał i zmartwychwstał, abyś wierząc w Niego,
przez tę wiarę stał się innym człowiekiem, gdy
darowane ci zostały wszystkie twoje grzechy,
a ty usprawiedliwiony zostałeś przez zasługi
cudze, mianowicie jedynie samego Chrystusa”.
A więc poznanie grzechów, własnej słabości, poznanie Chrystusa i zaufanie Chrystusowi jest jednym aktem wiary wzbudzonej przez
Ducha Świętego.
Dla Lutra wiara, która tylko uznaje dogmaty kościelne i wie, że Jezus umarł na krzyżu za
nasze grzechy, w ogóle nie jest wiarą, ale tylko pewnego rodzaju wiedzą, która niczego nie
może przyjąć od Boga. Prawdziwa wiara jest
bezgranicznym zaufaniem Bogu, jak to wynika z wywodów apostoła Pawła w Liście do
Rzymian o Abrahamie. Wydaje się, że teolodzy papiescy nie rozumieli apostoła Pawła ani
Lutra, ale zaślepieni nauką Tomasza z Akwinu,
z uporem twierdzili, że Luter i jego zwolennicy uczą, że w ogóle nie trzeba dobrze czynić,
że chrześcijanie nie muszą dobrze postępować.
Nie rozumieli Lutra albo w ogóle nie przeczytali traktatu Lutra „O wolności chrześcijańskiej” oraz obszernej pracy Lutra z roku 1520
„O dobrych uczynkach”.
Marcin Luter na temat usprawiedliwiającej
wiary wypowiadał się jasno: „Skoro zatem wiara
ta może władać jedynie
w wewnętrznym człowieku, jak to powiedziane
w Rz 10,10, że «Sercem
wierzy się ku usprawiedliwieniu», i ona jedynie
usprawiedliwia, jest rzeczą jasną, że człowiek wewnętrzny nie przez jakiś
zewnętrzny uczynek może
być usprawiedliwionym,
stać się wolnym, zbawionym, że żadne w ogóle
uczynki jego nie dotyczą,
www.parafiajaworze.pl

tak jak i odwrotnie przez samą niepobożność,
i niewiarę serca staje się winny, jest sługą grzechu godnym potępienia. Choć żadnego grzechu czy czynu nie popełnia. Dlatego pierwszą
troską każdego chrześcijanina powinno być,
aby porzuciwszy wszelką myśl o uczynkach, jedynie wiarę coraz bardziej w sobie utwierdzał
i przez nią wzrastał w poznaniu nie z uczynków,
ale Chrystusa Jezusa, który za niego cierpiał
i został zmartwychwzbudzony, jak tego uczy
apostoł (1 P 5,10). Żaden inny uczynek nie czyni człowieka chrześcijaninem. Tak i Chrystus,
gdy Go Żydzi pytali co mają uczynić, aby wykonywać dzieła Boże, to jedno im zaleca, aby
przestali liczyć na mnogość swoich uczynków,
którą - jak widział – pysznili się, i powiada: “To
jest dzieło Boże - wierzyć w Tego, którego On
posłał, tego bowiem Bóg Ojciec nauczył” (Jan
6,29). Stąd prawdziwa wiara w Chrystusa jest
skarbem niezrównanym”, oraz „Obietnice Boże
darzą tym czego wymagają przykazania, i wypełniają to co zakon nakazuje, aby wszystko
należało do Boga, zarówno przykazania, jak
i ich wypełnienie. On sam – i to wyłącznie On
sam – nakazuje, On sam także wypełnia. Stąd
zaś, że te obietnice są słowami Boga, świętymi, prawdziwymi, sprawiedliwymi, wolnymi,
kojącymi i pełnymi wszelkiej dobroci, pochodzi
to, iż dusza, która lgnie do nich mocną wiarą,
jednoczy się z nimi. Wewnętrznie wchłania je
tak, iż nie tylko uczestniczy w całej ich mocy,
lecz nasyca się nią i upaja. Jeśli bowiem niegdyś już samo dotknięcie Chrystusa uzdrawiało, o ileż bardziej to niezwykle delikatne, w du-
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chu dokonane zetknięcie, a nawet wchłonięcie
Słowa. W ten sposób więc dusza przez samą
wiarę, bez uczynków, mocą samego Słowa
Bożego zostaje usprawiedliwiona, uświęcona,
z prawdą związana, uspokojona, uwolniona
i napełniona wszelkim dobrem, staje się prawdziwie córką Bożą, jak napisane jest u Jana
(1,12): «Dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego». Z powyższego
łatwo zrozumieć, skąd wiara tak wiele może
i dlaczego wszystkie nawet dobre uczynki nie
mogą jej dorównać: ponieważ żaden uczynek
nie może przylgnąć do Słowa Bożego, ani być
w duszy, władają zaś w niej jedynie wiara
i Słowo: jakim jest Słowo, taką od niego staje
się dusza, która błyszczy jak rozpalone żelazo,
jak ogień, dlatego, że jest zespolona z ogniem.
Jasne jest więc, że człowiekowi chrześcijańskiemu wiara jego starczy za wszystko i że nie będzie mu trzeba też uczynków by został usprawiedliwiony, a jeżeli mu nie trzeba uczynków,
to nie trzeba mu i zakonu, a jeśli mu nie trzeba
zakonu – wolny jest od zakonu i prawdą jest
to, że «Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego» (1 Tm 1,9)”.
A co uczy wittenberski Reformator na temat
uczynków?
„Uczynki należy spełniać nie w tym mniemaniu, jakoby przez nie ktokolwiek miał
być przed Bogiem usprawiedliwiony. Tego
bowiem fałszywego mniemania nie zniesie
wiara, gdyż ona tylko stanowi o sprawiedliwości przed Bogiem. Uczynki należy spełniać
wyłącznie z tym przekonaniem, by ciało brać
w niewolę i oczyszczać ze złych jego pożądliwości tak, by cała uwaga była skierowana jedynie na wyzbycie się pożądliwości. Gdy bowiem
dusza jest przez wiarę oczyszczona, to zaczyna
Boga miłować, chce również by wszystko –
zwłaszcza zaś jej własne ciało – tak samo było
oczyszczone, aby wszystko razem z nią Boga
miłowało i chwaliło. W ten sposób człowiek
na skutek wymagań swego ciała nie może
być bezczynny. Musi spełniać wiele dobrych
uczynków aby wziąć swe ciało w niewolę. Jednak nie same uczynki są tym, co go usprawiedliwia przed Bogiem, lecz czyni je z miłości nie
liczącej na nagrodę, a dla okazania posłuszeństwa Bogu troszcząc się tylko o to, aby podobać się Bogu, któremu we wszystkim chce być
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jak najochotniej posłusznym. Z tej przyczyny
każdy może z łatwością pouczyć siebie w jakiej
mierze lub w jakim (jak powiadają) zakresie
powinien swoje ciało umartwiać. Tyle będzie
bowiem pościł, czuwał, pracował, na ile mu się
to wyda potrzebne do okiełznania rozwiązłości
i pożądliwości ciała. Ci zaś, którzy mniemając,
że usprawiedliwienie zyskuje się przez uczynki
sądzą, że jeśli tylko spełnią jak najwięcej dobrych uczynków, dobrze im się będzie powodziło i zostaną usprawiedliwieni – mylą się. Bywa
też i tak, że nadwyrężają swój umysł, wyniszczają swoje ciało albo czynią je zgoła nieużytecznym. A to jest dowodem ogromnego braku
rozumu, objawem nieznajomości zarówno życia chrześcijańskiego, jak i wiary, przez uczynki bez wiary chcieć zostać usprawiedliwionym
i dostąpić zbawienia” [wytłuszczenia w cytatach z „O wolności chrześcijańskiej” pochodzą
od autora artykułu” .
Jasno więc – nawet z tych trzech cytatów –
wynika, że usprawiedliwieni jesteśmy jedynie
z wiary bez uczynków wynikających z nakazu prawa Bożego. Wierzący wypełnia je, bo
taką moc daje mu wiara, która jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara i usprawiedliwienie
z niej wyprzedzają uczynki, a nie uczynki
usprawiedliwienie.

4.
Wyjaśnienie sformułowana:
„wiara taka powinna wydawać
dobre owoce”
W związku z powyższymi wywodami może
dziwić sformułowanie w „Wyznaniu augsburskim”: „Kościoły nasze uczą też, że wiara
taka powinna wydawać dobre owoce”. Chodzi
o słowo ‘powinna’. Sformułowanie to może
sugerować, że uczynki uzupełniają wiarę.
Jednak następujące po nim słowa to wrażenie oddalają: „dobre uczynki, nakazane przez
Boga, powinno się spełniać ze względu na
wolę Bożą, nie zaś dlatego, jakobyśmy się spodziewali zasłużyć nimi na usprawiedliwienie
przed Bogiem”.
Zapewne lepsze byłoby sformułowanie:
„Kościoły nasze uczą też, że wiara taka wydaje dobre owoce”, ponieważ apostoł Paweł
nie pisze o wierze, która powinna być czynna
w miłości, lecz że wiara jest czynna w miłości
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(„W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani
nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która
jest czynna w miłości” – Ga 5,6).
Jaśniej na ten temat wypowiada się Filip
Melanchton w 20. artykule wiary w „Augustanie”. Czytamy w nim: „Napomina się także
ludzi, że użyty tutaj termin „wiara” nie oznacza tylko wiedzy o wydarzeniach w historii,
co jest dostępne także bezbożnikom i diabłu,
ale wiarę, która nie tylko wierzy w wydarzenia historii, lecz również w to, co z nich wynika:
mianowicie, że przez Chrystusa mamy łaskę,
usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechów.
Kto zatem wie, że ma łaskawość Ojca przez
Chrystusa, ten prawdziwie zna Boga, ten wie,
że Bóg się troszczy o niego, ten wzywa Go, ten
nie jest bez Boga jak poganie. Diabli bowiem
i bezbożnicy nie mogą wierzyć w artykuł wiary o odpuszczeniu grzechów. Przeto nienawidzą
Boga jako wroga, nie wzywają Go i nie oczekują odeń niczego dobrego. Także Augustyn napomina czytelników w sprawie terminu „wiara” i uczy, że Pismo Święte posługuje się tym
terminem nie na określenie wiedzy, jaką mają
i bezbożnicy, lecz na oznaczenie ufności, która
pociesza i pokrzepia strwożone umysły. Nasi
nauczyciele uczą nadto, że jest rzeczą konieczną spełniać dobre uczynki, nie abyśmy się spodziewali zasłużyć nimi na łaskę, lecz że taka
jest wola Boża. Tylko przez taką wiarę dostępujemy odpuszczenia grzechów i łaski. Ponieważ zaś przez wiarę przyjmujemy Ducha Świętego, przeto też serca są odnawiane i sposobne
do spełniania dobrych uczynków. Tak bowiem
mówi Ambroży: Wiara jest matką dobrej woli
i prawego postępku. Albowiem bez Ducha Świętego siły ludzkie pełne są bezbożnych skłonności i nazbyt słabe, aby spełniać dobre uczynki
przed Bogiem. Oprócz tego są w mocy diabła,
który pobudza ludzi do różnych grzechów, bezbożnych mniemań i jawnych przestępstw. Jest
to widoczne na przykładzie filozofów, którzy
usiłowali wieść życie cnotliwe, lecz nie potrafili
tego dokazać i skalali się licznymi jawnymi przestępstwami. Taka jest niemoc człowieka, gdy
jest bez prawdziwej wiary i Ducha Świętego,
a rządzi się tylko ludzkimi siłami. Wynika stąd jasno, że tej nauki nie powinno się oskarżać, jakoby zakazywała dobrych uczynków, przeciwnie,
godna jest ona pochwały, ponieważ wskazuje,
www.parafiajaworze.pl

jak możemy spełniać dobre uczynki. Albowiem
bez wiary natura ludzka w żaden sposób nie potrafi spełniać uczynków nakazanych w pierwszym i drugim przykazaniu: bez wiary nie wzywa Boga, niczego się od Boga nie spodziewa,
nie dźwiga krzyża, lecz szuka ludzkiej pomocy
i ludzkiej pomocy ufa. Tak oto, gdy nie ma wiary
i ufności ku Bogu, panują w sercu wszelkie żądze
i ludzkie zamysły. Dlatego i Chrystus rzekł: «Beze
mnie nic uczynić nie możecie» (J 15)”.

5.
Luter o dobrych uczynkach
w traktacie „O dobrych uczynkach”
Już w 25 marca 1520 roku Luter pisał, jakie
jest miejsce dobrych uczynków w życiu chrześcijan. W roku tym w traktacie „O dobrych
uczynkach” pisał, że podobnie jak nie ma innych grzechów jak te, które są napiętnowane
przez Boga, tak też nie ma dobrych uczynków
oprócz tych, które są przez Boga nakazane. Luter powołał się na ewangelię, opisującą spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem, który zapytał Jezusa: „Nauczycielu, co dobrego
mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?”
(Mt 19,16nn; por. Mk 10,17-22; Łk 18, 18-23). Na
pytanie swoje młodzieniec otrzymał jasną odpowiedź: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij
ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”. W konkluzji Luter pisze: „Zatem
musimy się nauczyć rozpoznawania dobrych
uczynków poprzez przykazania Boże”.
Z powyżej wspomnianej ewangelii wynika,
że chociaż bogaty młodzieniec wypełniał przykazania wymienione przez Jezusa, to jednak
nie wypełniał pierwszego przykazania, bardziej bowiem miłował swoje bogactwo, aniżeli Boga. I chociaż Luter o tym nie wspomina, to jednak – powołując się na słowa Jezusa
z Ewangelii św. Jana (6,28): „To jest dzieło Boże:
wierzyć w tego, którego On posłał” – pisze, że
największym i najszlachetniejszym dobrym
uczynkiem jest wiara. W tym uczynku muszą
zostać ujęte wszystkie inne i z niego wypływać każdy inny podobający się Bogu uczynek.
Na nim, jako na fundamencie, powinno być
budowane chrześcijańskie życie.
Dalej Ojciec reformacji pokazuje, jak może
wyglądać życie, kiedy nie jest ono budowa-
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ne na wierze. Pisze: „Znajdziemy wielu takich,
co się modlą, poszczą, fundują oraz czynią to
i tamto, prowadząc przed innymi ludźmi dobre życie. Ale jeśli ich za pytasz, czy są pewni
tego, że to co czynią podoba się Bogu, odpowiada ją: «Nie». Nie wiedzą tego lub wątpią
w to. Ponadto są też między wielkimi uczonymi
tacy, którzy mamią i mówią, że nie trzeba być
tego pewnym, pomimo że i tak nie czynią nic
innego, oprócz nauczania dobrych uczynków.
Zobacz, wszystkie te uczynki dzieją się bez wiary. Dlatego są niczym i pozostają całkowicie
martwe. Od tego bowiem, w jakim stosunku
do Boga znajduje się ludzkie sumienie, zależą
uczynki, które z niego wypływają. Jednak nie
ma tutaj wiary i żadnego czystego su mienia
względem Boga. Dlatego uczynki są pozbawione głowy i całe ich istnienie oraz dobro jest
niczym. Wynika z tego, że jeśli silny nacisk kładę na wiarę i odrzucam niewierne uczynki [nie
oparte na wierze – wyjaśnienie autora], oskarżacie mnie wtedy o to, że w ogóle zabraniam
dobrych uczynków, chociaż z ochotą chcę uczyć
dobrych uczynków wiary”.
Chrześcijanie, którzy żyją w wierze i ufają Bogu, biorą na siebie wszystko, co jest do
wykonania. Czynią to nie dlatego, by kolekcjonować zasługi i dobre uczynki, lecz dlatego, że
sprawia im to przyjemność i chcą się podobać
Bogu. Wierzący służą Bogu nie dlatego, aby coś
w zamian otrzymać, lecz że to czynią wypływa
z ich wiary, która jest zaufaniem i posłuszeństwem Bogu. Nie są dobrymi uczynkami pielgrzymki i modlitwy do świętych, bo nie są nakazane przez Boga w Jego przykazaniach, lecz
przez Kościół i nie mają one z prawdziwą wiarą
wiele wspólnego. Są zewnętrznymi zwyczajami.
Pierwszym, najważniejszym i miłym Bogu
uczynkiem jest wiara. Jest pierwszym dlatego,
że nakazanym przez Boga w pierwszym przykazaniu: „Ja jestem Panem, twoim Bogiem. Nie
będziesz miał innych Bogów oprócz mnie”.
Luter w świetle tego przykazania szeroko wyjaśnia, w jaki sposób wiara, jako dobry czyn,
wypełnia to najbardziej fundamentalne przykazanie pośród wszystkich przykazań Bożych.
Co to oznacza? Luter wyjaśnia: „Spójrz, oto
jest pierwszy uczynek pierwszego przykazania,
który jest zadany (2 Mż 20,3): „Nie powinieneś
mieć żadnych innych Bogów”. Tym samym
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oznacza to: skoro sam jestem Bogiem, tylko
we Mnie i w niczym innym powinieneś pokładać całą swoją ufność i wiarę. Nie to bowiem
oznacza posiadanie Boga, co tylko zewnętrznie ustami nazywasz Bogiem lub przed czym
klękasz i jak się modlisz, lecz to, gdy Mu ufasz
z całego serca i oczekujesz dla siebie wszelkiego dobra, całej łaski i upodobania oraz jesteś
tego pewien – czy to w uczynkach czy w cierpieniach, w życiu bądź w umieraniu, w miłości
lub żalu. Tak mówi Chrystus do Samarytanki
w J 4,24: „Powiadam ci, kto chce czcić Boga, ten
musi czcić go w Duchu i w prawdzie”. Ta wiara,
wierność, ufność z głębi serca stanowią prawdziwe wypełnienie owego pierwszego przykazania – i poza nimi nie ma żadnego uczynku,
który mógłby to przykazanie wypełnić. I jak
to przykazanie jest pierwsze, największe, najlepsze, z którego wypływają wszystkie pozostałe towarzysząc, odnosząc i dopasowując się
do niego, taki też jego uczynek – to jest wiara
i zaufanie Bożej łasce po wszystkie czasy. Jest
ona pierwszym, największym i najlepszym,
z którego mają wypływać wszystkie pozostałe,
towarzyszyć mu, obstawać przy nim, odnieść
i dopasować się do niego. A inne uczynki, które uznawane byłyby za ważniejsze od tego
pierwszego, świadczyłyby o tym, że nie ma
pierwszego przykazania ani Boga. Dlatego
słusznie powiada św. Augustyn, że wiara, nadzieja i miłość są uczynkami pierwszego przykazania. Już wcześniej zostało powie dziane, że
taka ufność i wiara przynoszą ze sobą miłość,
i nadzieję. Zatem jeśli spoglądamy na to z właściwej strony, to miłość pojawia się od razu lub
w każdym razie w tym samym czasie, co wiara.
Nie mógłbym bowiem zaufać Bogu, jeślibym
nie myślał i nie spodziewał się, że On okaże łaskę i przychylność. Z tego powodu kocham Go
i jestem skłonny ufać Mu, i oczekiwać od Niego
wszystkiego, co dobre”.
Ks. Marcin Luter, kończąc swoje wywody
na temat najważniejszego dobrego czynu, który nie jest czymś zewnętrznym, ale zawsze wewnętrznym, konkluduje i napomina: „Musisz
sobie wyryć Chrystusa w sercu, żeby zobaczyć,
jak Bóg bez twoich uprzednich zasług przedstawia ci i w Chrystusie oferuje swoje miłosierdzie.
I z tego obrazu Jego łaski musisz czerpać wiarę
i zaufanie w to, że wszystkie twoje grzechy są
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wybaczone. Dlatego wiara nie bierze swojego początku z uczynków – one jej bynajmniej
nie stwarzają – lecz musi wytrysnąć i płynąć
z krwi, ran i śmierci Chrystusowej. Jeśli widzisz,
że Bóg jest ci tak przychylny, że daje za ciebie
również swojego Syna, to twoje serce musi być
miłe i przychylne Bogu, a ufność musi wyrastać z życzliwości i miłości: miłości Boga do ciebie i z twojej miłości do Boga”.
W dalszej części traktatu „O dobrych uczynkach” Luter wyjaśnia, jakie uczynki są związane z każdym następnym przykazaniem. Jeśli
z przykazań jako woli Bożej wynikają dobre
uczynki, a przykazania mówią o naszym stosunku do Boga i naszych bliźnich, to należy
postawić pytanie, czy te uczynki, działania,
które wypełniamy na co dzień, np. w domu
i pracy, gdziekolwiek indziej, też można nazwać
dobrymi uczynkami. Jeśli wypływają z wiary
i miłości, to nie są one obojętne, ale przynoszą dobro. Należy pamiętać, że Luter zdecydowanie odrzucił średniowieczny nieprawdziwy
i niesprawiedliwy podział na życie aktywne
i kontemplacyjne, które – rzekomo – miało być
bardziej wartościowe od życia aktywnego. Zdecydowanie wystąpił przeciw rozróżnianiu doskonalszej drogi (zakonna modlitwa, jałmużna,
asceza) od zwykłego, codziennego wykonywania swojego powołania. Wszystkich obowiązują te same przykazania, bowiem wszyscy
ludzie są sobie równi i wszystkich obowiązuje
ta sama wola Boża. Dlatego Luter mógł zaniechać katalogowania dobrych uczynków. Warto
tu zacytować niezwykłe na owe czasy słowa:
„W tej wierze wszystkie uczynki są równe sobie
i jeden jest taki sam, jak inne. Wszystkie różnice między nimi zanikają i nie ma znaczenia,
czy są duże, małe, krótkie, długie, obfite czy też
niepokaźne. Uczynki bowiem nie są przyjemne
Bogu ze względu na to, że są uczynkami, lecz
ze względu na wiarę, która w każdym uczynku jest jednym i tym samym oraz działa i żyje
w nich bez względu na ich różnorodność oraz
wielość. Podobnie jest wtedy, gdy wszystkie
części ciała żyją, działają i przyjmują imię dzięki głowie, bez której nie może żyć, działać ani
nazywać się żaden z nich. Z tego wynika następnie, że chrześcijanin żyjący w tej wierze nie
potrzebuje nauczyciela dobrych uczynków, lecz
czyni to, co jest do zrobienia […].Możemy to zowww.parafiajaworze.pl

baczyć na podstawie namacalnego przykładu,
który jest zaczerpnięty z życia. Jeśli mężczyzna
lub kobieta oczekują od siebie nawzajem miłości i sympatii oraz mocno w to wierzą, na co
zdałaby się wtedy czyjaś nauka, co powinni
czynić lub czego zaniechać lub jak mówić, milczeć i myśleć? Już wzajemne zaufanie uczy ich
tego wszystkiego, a nawet jeszcze więcej. Nie
ma dla nich żadnej różnicy po między uczynkami. Wykonują oni równie chętnie te wielkie,
doniosłe, liczne, jak te małe, nieznaczące, nieliczne i odwrotnie. Do tego czynią je z wesołym, pogodnym, pełnym optymizmu sercem
i są wolnymi, dobrymi ludźmi. Natomiast jeśli
pomiędzy nimi występuje wątpliwość, badają,
które z nich jest lepsze. Zaczynają wtedy rozróżniać także po między uczynkami, czym pragną
zaskarbić sobie wzajemną przychylność; czynią
to jednak z wielkim oporem i niechęcią. W ten
sposób są jakby uwięzieni i zrozpaczeni”.

Podsumowane
Usprawiedliwiająca wiara jest czynna
w miłości. Wiara sama z siebie czyni dobro,
którego Bóg oczekuje od wierzących, jak ojciec i matka oczekują je od swoich dzieci
w domu, na ulicy i w szkole. W Liście do Tytusa
czytamy: „Objawiła się łaska Boża, zbawienna
dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy
wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując
błogosławionej nadziei i objawienia chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa
Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas
wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach” (Tt 2,11-14). Bóg miłości, objawiając swoją
łaskę ludziom w Jezusie Chrystusie, rozpoczął
swoje wielkie dzieło zbawienia, którego celem
jest zbawienie wszystkich ludzi, odpowiadających Bogu – pobudzonych przez Ducha Świętego
– ufającą wiarą, zmagającą się z grzechami i przynoszącą dobre uczynki. Oczyszczenie i odnowienie w Chrystusie jest początkiem życia z Bogiem.
„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków” (Ef
2,10).
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Czasy ludzie wydarzenia
„Wspomnij dawne dni, rozważcie
lata minionych pokoleń”.

(5 Mż, 32,7a B.Ek.)

20 lat temu

W niedzielę Cantate 28 kwietnia 2002 roku
podczas uroczystego nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie wprowadzono
w użytkowanie nowy Śpiewnik Ewangelicki w naszym Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
Wcześniej, na 10 sesji IX Synodu Kościoła
w 1996 roku postanowiono, wobec wyczerpania się ostatniego nakładu śpiewnika, wydać
nowy Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z jednogłosowym zapisem
nutowym pieśni i liturgii. Zadanie to miała
spełnić powołana przez X Synod Kościoła na
swej 1. sesji w dniu 5 kwietnia 1997 roku (25
lat temu) nowa KOMISJA DO SPRAW LITURGII I MUZYKI KOŚCIELNEJ w następującym
składzie: przewodniczący: ks. Jan Gross, wiceprzewodniczący: ks. dr Włodzimierz Nast, sekretarz: ks. Karol Macura, członkowie: ks. naczelny kapelan WP Jan Hause, radca inż. Józef
Król, Jan Śliwka, Ludwik Twardzik oraz powołani doradcy i eksperci: ks. Grzegorz Giemza
i ks. Adam Malina. Komisja ta miała prawo powołać innych fachowców i ekspertów
muzyki kościelnej przy opracowaniu nowego śpiewnika kościelnego. Przewodniczący
przeprowadził rozmowy z Biskupami Kościo-
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łów: Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W
w Republice Czeskiej i Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej
celem przyłączenia się tychże Kościołów do
opracowania wspólnego śpiewnika także dla
ewangelików polskojęzycznych zamieszkujących na Zaolziu. Śpiewnik ten miał służyć
polskim luteranom w kraju, za Olzą, w Anglii,
w Kanadzie, w Niemczech w trzecim tysiącleciu. Taka miała być nasza wspólna przyszłość.
A jak było w przeszłości? Z czego śpiewali
w domach i kościołach polscy luteranie Śląska
Cieszyńskiego przez ostatnie prawie 400 lat?
Oprócz Biblii i Postylli ks. Samuela Dambrowskiego, luterańskiego biskupa na Litwie i Żmudzi, wiernym przyjacielem cieszyńskich Ślązaków był najpierw kancjonał wydany w języku
staroczeskim przez „śląskiego Lutra” ks. Jerzego
Trzanowskiego. Była to „Cithara Sanctorum,
Pisne Duchownj...” wyd. w roku 1635 roku.
Śpiewnik ten oprócz dodatku modlitw i pewnych części liturgicznych zawierał 1001 pieśni.
Śpiewali z niego Słowacy, Czesi, Morawianie
i polscy Ślązacy z Cieszyńskiego Śląska. Z uwagi
na język, w drugiej połowie XVII wieku w niektórych parafiach jak w Jaworzu wprowadzono
kancjonał polski ks. Jana Krystiana Bockshammera z Twardogóry. Tak było w odrodzonej parafii jaworzańskiej przed 240 laty oraz
w Cieszynie podczas niektórych coniedzielnych
nabożeństw. Kancjonału Trzanowskiego używano nadal także w nowych parafiach tzw. tolerancyjnych do wydania polskiego kancjonału
ks. Jerzego Heczki w 1865 roku, przy czym
w parafii wiślańskiej nadal używano kancjonału
ks. Trzanowskiego do lat dwudziestych XX w.
W styczniu 1865 r. ks. Jerzy Heczko opracował i wydał „dla polskich ewangelików
w Śląsku austriackim” „Kancjonał, czyli Śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich”. W przedmowie do pierwszego wydania pisał ks. Jerzy
Heczko: „Aczkolwiek język czeski jako pobratymczy nam Polakom dość jest zrozumiały,
przecie nikt nie zaprzeczy, że nasz ojczysty jest
nam najzrozumialszy, czego niezbitym
dowodem jest i to, że u nas wszędzie polskie
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Biblie czytane, polskie modlitwy i kazania mówione bywają, i że w naszych szkołach polskie
książki zaprowadzone są. Więc jasna to rzecz,
że i nasz śpiew nabożny powinien być polski,
aby nas tym lepiej zbudować mógł.” Ten Kancjonał doczekał dwudziestu trzech wydań i był
aż do roku 2002 używany na nabożeństwach
przez polskich luteran na Śląsku Zaolziańskim
w Republice Czeskiej. U nas używany był
w Diecezji Cieszyńskiej aż do 1965 roku.
Prezydium Naczelnej Rady Kościoła w maju
1962 roku powołało Komisję Śpiewnikową
celem opracowania nowego śpiewnika jednolitego dla całego Kościoła E-A w składzie:
ks. Józef Szeruda z Drogomyśla jako przewodniczący, oraz jako członkowie: ks. senior Alfred
Hauptman z Zabrza, ks. Jan Motyka z Pszczyny,
ks. Edward Romański z Rybnika i ks. senior Alfred Jagucki ze Szczytna i Cieszyna. Zadaniem
tej Komisji było przygotowanie do druku, ze
względu na konieczność włączenia nowych
pieśni, zupełnie nowego Śpiewnika. Śpiewnik
ten został wydany w roku 1966 w Cieszynie na
fińskim papierze w dwóch formatach. Śpiewnik ten zawierał 638 pieśni bez nut, kilka modlitw i lekcjonarz, łącznie 3 wydania. Zawierał
dodane nowe pieśni, lecz niestety zmieniono
także tekst wielu tradycyjnych pieśni (wymóg ówczesnej cenzury). Ostatni trzeci nakład
Śpiewnika kościelnego z roku 1966 wydany w
Finlandii w roku 1988, już w roku 1997 okazał
się prawie zupełnie wyczerpany.
Do tak powstałej Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej dołączył jeszcze jako ostatni
Kościół Ewangelicko-Reformowany, który reprezentowali ks. radca Lech Tranda i p. Andrzej
Kowalski. W dniu 12 lipca 1997 roku w Czeskim Cieszynie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji (MKS), w którym wzięło udział
12 przedstawicieli trzech Kościołów. Ks. prof.
zw. dr hab. Manfred Uglorz nakreślił zasadnicze wymagania, jakie powinny być spełnione
w przygotowaniu śpiewnika do druku.
Po wakacyjnej krótkiej przerwie w dniu 13
września 1997 r. rozpoczęły się żmudne prace
nad nowym wspólnym Śpiewnikiem. Comiesięczne, a w końcowej fazie cotygodniowe
posiedzenia MKS odbywały się najczęściej
w Wiśle – Jaworniku i w Czeskim Cieszynie,
ale także w Warszawie, w Katowicach, w Miwww.parafiajaworze.pl

kołowie, w Tychach, w Szopienicach, w Mysłowicach, w Hołdunowie, w Bielsku – Białej
(Diecezja i „AUGUSTANA”), w Wapienicy,
w Wiśle (Dom Rekolekcyjny), w Dzięgielowie
(Diakonat i CMiE). Oprócz stałych członków
Komisji Liturgicznych poszczególnych Kościołów i dokooptowanych przez nich specjalistów (muzyków) w posiedzeniach MKS brali
udział sporadycznie lub częściowo: ks. prof. dr
hab. Manfred Uglorz, ks. prezes Tadeusz Szurman, ks. Tomasz Bruell, ks. radca Jan Drozd
(+), ks. Erich Bocek, ks. Janusz Kożusznik, mgr
Tomasz Adamus z Wrocławia oraz mgr Marek Pilch (organista z Wisły, a obecnie kantor
w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu), który zajął się redakcją merytoryczną części muzycznej, adaptacją i korektą zapisu nutowego.
Najpierw przeanalizowano wszystkie ankiety,
które napłynęły z Diecezji, od poszczególnych
księży i parafian z Polski oraz z Czech. W miarę
możliwości, o ile się one wzajemnie nie wykluczały, ankiety te zostały dokładnie przeanalizowane i oczywiście uwzględnione przez
MKS. Na podstawie tych ankiet stwierdzono,
że nie więcej jak tylko około 30 pieśni obecnego polskiego śpiewnika może być usunięte.
Dzięki żmudnej pracy nad śpiewnikiem wykonywanej zarówno na posiedzeniach komisji,
jak też w domach przez poszczególnyhc członków, prace nad skompletowaniem wszystkich
pieśni ukończone były już w październiku 1998
roku. Na przełomie 1998 i 1999 roku kierownicze gremia poszczególnych Kościołów zatwierdziły i poleciły używanie w swoich Kościołach
przyszłego Śpiewnika Ewangelickiego. Na
początku roku 2000 przystąpiono sukcesywnie do składu nut i tekstów 955 pieśni, który został wykonany w specjalistycznej firmie
w Krakowie. Po sprawdzeniu zapisów nutowych oraz tekstów 15 października 2001
r. wszystkie materiały spiewnika zostały
skompletowane i oddane do Wydawnictwa
Augustana“. Jednocześnie przy współpracy
z Wydawnictwem „AUGUSTANA” w Bielsku –
Białej MKS prowadziła prace redakcyjne nad
pozostałymi częściami śpiewnika, zajmując się
równoczesnie pierwszą, a później drugą korektą pieśni. Część końcową śpiewnika pt. „Życie
chrześcijańskie” opracował zespół w składzie:
ks. biskup Tadeusz Szurman, ks. dr Piotr Szarek,
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ks. Adam Malina, ks. Karol Macura, ks. senior
Jan Wacławek i ks. Roman Lipiński (ref).
Wreszcie nadeszła upragniona przez wszystkich Niedziela Cantate 28 kwietnia 2002 roku.
Zaprezentowano bogate w treść i objętość
dzieło (1684 strony), które powstało zaledwie
w okresie 5 lat. Niestety, ze względu na sporą
objętość śpiewnika nie byliśmy w stanie zamieścić w obecnym wydaniu krótkich not biograficznych o autorach zamieszczonych pieśni.
Niedziela Cantate, dnia 28 kwietnia 2002 r.
stała się wielkim historycznym wydarzeniem
dla Kościołów Ewangelickich w Polsce i w Czechach.
(Wg wyjątków opracowania ks. Jan Grossa
i Józefa Króla z 2008 r.)

125 lat temu

30 maja 1897 roku zmarł ks. Herman Juliusz
Kotschy, proboszcz naszej jaworzańskiej parafii. Urodził się 7 marca 1815 roku w Ustroniu.
Był synem ks. Karola Kotschego i Julii z domu
Schimko. Miał dwóch braci i trzy siostry. Brat
Oskar był pastorem, zaś Teodor słynnym przyrodnikiem i podróżnikiem badającym tereny
Afryki i Azji.
Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Wiedniu, po czym został

ordynowany w Brnie w 1837 roku. W Jaworzu został instalowany na proboszcza w 1839
roku, gdzie pełnił swą służbę aż po zgon, to
jest do 30 maja 1897 roku. Ożenił się z Ernestyną z domu Ostruschka z Końskiej. Małżeństwo
Hermana i Ernestyny Kotschy miało pięcioro
dzieci, z których jeden chłopiec zmarł w niemowlęctwie. Syn Karol został również księdzem i był najpierw wikariuszem w Cieszynie,
a potem duszpasterzował w galicyjskim Gawłowie. Ks. Herman Juliusz Kotschy służył zborowi przez 60 lat, podejmując w parafii wiele
ważnych dokonań. Wybudowano w 1845 roku
nowy murowany budynek szkolny w Jasienicy, zaś cztery lata później przebudowano plebanię w Jaworzu do pierwszego piętra. Tuż po
tzw. Wiośnie Ludów w latach 1851-52 dobudowano do dotychczasowego Domu Modlitwy
wieżę kościelną z dzwonami i zamontowano
nowe organy. W roku 1867 został odbudowany po pożarze budynek szkoły ewangelickiej
z 1794 roku i rozbudowany do obiektu jednopiętrowego. Kolejnym przedsięwzięciem było
założenie nowych cmentarzy - w 1857 roku
w Jasienicy i Świętoszówce, zaś w Jaworzu
w roku 1880. Na powiększonej części cmentarza w Jasienicy wybudowana została kaplica
cmentarna. Ks. Herman Kotschy pochowany
został 1 czerwca 1887 roku na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. (Więcej zobacz: „Z kart
przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”,
Ks. R. Janik, Jaworze 2016, s. 358-368.)

125 lat temu

23 czerwca 1897 roku w Cieszynie urodził się
inż. Leon Unicki
vel Unucka jako
drugi z pośród
pięciu
synów
Jana
Unucki
i Anny z domu
Buzek. Po ukończeniu 4 kl. polskiej szkoły powszechnej oraz
8 kl. Państwowego
Gimnazjum Polskiego
w Cieszynie zdał
w 1915 r ma-
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turę. W tym samym roku rozpoczął studia
medyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim,
które jednak zmuszony był przerwać ze względów materialnych. Podjął praktykę ślusarską
w Cieszynie, by następnie zostać powołany od
sierpnia 1916 roku do odbycia służby wojskowej w armii austriackiej. Pełnił ją najpierw
w Polskiej Ostrawie, a po ukończeniu szkoły
oficerskiej w Lublinie od grudnia 1917 roku
w stopniu chorążego odbywał służbę w charakterze oficera pomocniczego w szpitalu epidemicznym w Lublinie. W październiku 1918
roku brał czynny udział w przewrocie i rozbrajaniu wojsk zaborczych. Nadal pozostając
dobrowolnie w Wojsku Polskim zabezpiecza
mienie szpitala epidemicznego mieszczącego
wówczas ok. 600 chorych. W 1920 roku został wezwany na Śląsk Cieszyński ,gdzie czynnie włączył się w kampanię plebiscytową. Po
jego rozgraniczeniu znalazł się w Cieszynie
w jego czeskiej części. Wtedy udał się na studia do Wyższej Szkoły Technicznej w Deczynie (Dĕčinie, wcześniej Bodenbach) nad Łabą
w czeskich Sudetach, gdzie został przyjęty od
razu na trzeci trymestr wydziału budowy maszyn. Po ukończeniu 8-go trymestru zdał egzamin końcowy uzyskując w grudniu 1922 roku
absolutorium, a następnie tytuł inżyniera. Staż
odbył w Gwarectwie Hutniczo-Górniczym
w Witkowicach koło Morawskiej Ostrawy, po
czym wezwany został przez nowego dyrektora Państwowej Szkoły Przemysłowej inż. Jerzego Stonawskiego do Bielska. Od 01.10.1921
roku został najpierw asystentem kierownika
Warsztatów Mechanicznych a w rok później
nauczycielem w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku prowadząc zajęcia z budowy
maszyn. Z braku wykładowców z technologii
włókienniczej, za pośrednictwem Wydziału
Oświecenia w Katowicach, Dyrektor skierował młodego nauczyciela inż. Leona Unuckę
na roczne studia praktyczne do Czech i Szwajcarii celem wyspecjalizowania się w zakresie
budowy maszyn i technologii włókienniczej.
Po powrocie od 01.09.1925 roku został profesorem Wydziału Włókienniczego w PSP, nauczając technologii włókienniczej. Od 1933
roku do wybuchu 2 wojny światowej pełnił
rolę kierownika Warsztatów Włókienniczych
przy PSP. Rozpoczął jednocześnie współpracę
www.parafiajaworze.pl

z Instytutem Technicznym Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz z Wydziałem Zasobów Ministerstwa Komunikacji jako
ekspert ds. wyrobów włókienniczych, szczególnie do opracowania przepisów i warunków technicznych odbioru tkanin dla resortów „mundurowych”. Współpracował również
przy opracowaniu standardowych wzorów
tkanin mundurowych dla Urzędu Morskiego
w Gdyni, Dyrekcji Lasów Państwowych, Straży Granicznej, Urzędu Celnego i innych. W tym
czasie w PSP przyszło prof. Leonowi Unucce
współpracować z takimi wybitnymi pedagogami i nauczycielami jak wspomnianym już
dyrektorem PSP inż. Jerzym Stonawskim (18831936) – (członkiem tzw. prezbiterstwa parafii
w Bielsku i wiceburmistrzem miasta), nestorem
bielskich lekarzy dr Józefem Wałachem (18801979) – (powojennym kuratorem parafii w Bielsku), architektem, nauczycielem budownictwa
i nauki o rzutach inż. Stanisławem Hławiczką
(1896-1982) – (powojennym kuratorem parafii
w Białej), nauczycielem chemii i kierownikiem
Stacji Badawczej w PSP dr inż. Józefem Bystroniem (1883-1968) – (powojennym członkiem
rady parafialnej w Bielsku), nauczycielem historii i języka niemieckiego ks. dr Ryszardem
E. Wagnerem (1883-1945) – (konseniorem i proboszczem w Bielsku) i wielu innymi.
Ożenił się w 1924 roku z Heleną z domu Jaś
z Lesznej Dolnej (obecnie R.Cz.), z którą miał
dwoje dzieci: syna Jana i córkę Annę. Syn Jan
(30.04.1925 – 11.07.1996), mgr inż. energetyk,
pracował i mieszkał w Katowicach. Ożeniony z Kornelią (18.01.1926 - 26.09.1978) z domu
Wałach (córką dr-a Józefa Wałacha, lekarza w
PSP). Córka Anna ur. 04.04.1932 roku mgr filologii angielskiej, pracowała w szkolnictwie.
Wyszła za mąż w Londynie za Henryka Głogowskiego. Po śmierci męża wyszła drugi raz
za mąż również za Polaka, Alfreda Macha.
Mieszkała nadal w Londynie.
W 1938 r inż. Leon Unucka zmienia nazwisko na UNICKI wraz ze swym starszym bratem, ks. Janem Zachariaszem. Prof. Leon Unicki
po wybuchu wojny został aresztowany i osadzony w obozie Dachau i Mauthausen-Gusen.
Po pięciu miesiącach zostaje zwolniony i od
19.04.- 07.09.1940 roku pracował jako ślusarz
w warsztacie napraw maszyn rolniczych
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w Cieszynie, pomagając rodzinie i rodzeństwu
żony wysiedlonym na przymusowe roboty do
Niemiec. 18 stycznia 1945 roku opuścił Cieszyn
i do wyzwolenia, tj. do 12 lutego ukrywał się
w Bielsku. Nie zrywając ze szkołą organizował
i odbudowywał wraz z absolwentami wydziału włókienniczego PSP przemysł wełniany
w Bielsku, pełniąc w nim od 1946 roku funkcję dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego, a następnie od 1948 roku
w PZPW (Państwowych Zakładach Przemysłu
Wełnianego) Nr 14 w Bielsku obejmujących
wszystkie fabryki wełniane w Bielsku, Białej
i okolicy. Po likwidacji PZPW Nr 14 z dniem
1 marca 1950 roku objął kierownictwo Laboratorium Bazy, później Branżowego Laboratorium Przemysłu Wełnianego, przekształconego
w następnych latach na Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego - Południe. Na
tym stanowisku pracował do 15 maja 1955
roku, po czym objął stanowisko szefa sekcji laboratoriów przyzakładowych, pełniąc tę funkcję do 30 sierpnia 1960 roku.
Jego wiedzę i doświadczenie wykorzystano,
powołując na członka Rady Fachowej Laboratorium Kolorystycznego Politechniki Warszawskiej (1950 - 1956) a od grudnia 1952 roku
na rzeczoznawcę maszyn włókienniczych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Od roku 1959
był członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie i członkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych
w Łodzi. 25 stycznia 1964 roku został przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców dla Oceny
Jakości Wyrobów Przemysłu Włókienniczego.
Od roku 1965 inż. Unicki został przewodniczącym Komisji Znaku Jakości przy Centralnym
Urzędzie Miar i Jakości w Warszawie działającym przy Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego
- Południe w Bielsku-Białej.
Za jego aktywność w pracy nad odbudową
przemysłu wełnianego w Bielsku-Białej oraz
pracę wybitnego fachowca i pedagoga z wieloletnim stażem w PSP i Technikum Włókienniczym odznaczony został 1 maja 1956 roku
Złotym Krzyżem Zasługi, 3 września 1956 roku
Złotą Honorową odznaką NOT, w 1960 roku
Dyplomem Honorowego Członka Stowarzyszenia Włókienników Polskich, a 17.10.1964
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roku Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju
Województwa Katowickiego” i szeregiem dyplomów uznania nadanych w przemyśle włókienniczym. Inż. Leon Unicki znany był także
jako społecznik. Jeszcze w okresie międzywojennym założył w Bielsku „Związek Zachodni”
oraz był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Włókienników
Polskich, których był opiekunem. Po wyzwoleniu ponownie tworzył Oddział Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego, później noszącego nazwę Stowarzyszenia Włókienników Polskich (SWP), w którym przewodniczył w latach 1948-1958 Komisji
Naukowo-Technicznej. Przez cały okres aktywności zawodowej reprezentował środowisko
włókienników bielskich na zjazdach i posiedzeniach, wygłaszając referaty i odczyty.
Ten bogaty życiorys inżyniera i pedagoga
uzupełnić należy jego aktywnym zaangażowaniem się w życiu Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Bielsku, regionie cieszyńskim i kraju. Profesora inż. Leona Unickiego
cechowała szczera wiara i pobożność ewangelicka wyniesiona z domu rodzinnego. Do
Rady Parafialnej PEA w Bielsku należał jeszcze przed wojną, reprezentując w niej polską
część parafii wraz z wymienionymi tu już dyr.
inż. Jerzym Stonawskim oraz dr Józefem Wałachem. Po wojnie ponownie został wybrany
już 12.06.1945 roku do Rady Parafialnej i został
delegatem Zgromadzenia Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. W 1961 roku 9 kwietnia został wybrany Kuratorem Diecezji Cieszyńskiej,
a w 1962 roku wybrany członkiem Synodu Kościoła i jego Wiceprezesem. Następnie w 1965
roku Radcą Konsystorza, które to funkcje pilnie sprawował do końca życia. Człowiek zawsze oddany Chrystusowi i Kościołowi. Zmarł
niespodziewanie 14 września 1970 roku w Londynie przebywając czasowo u swej córki Anny
Mach. Jego prochy złożone zostały 7 listopada na ewangelickim cmentarzu
przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej. (Por. IP 99 s. 18-20)
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POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
I kwartał 2022 roku
Nowy 2022 rok w jaworzańskim Oddziale
PTEw rozpoczął się w dniu 10 stycznie 2022
roku spotkaniem noworocznym z udziałem
zaproszonych gości. Przy ustrojonych świątecznie stołach wysłuchaliśmy prelekcji ks. Władysława Wantuloka „Tożsamość luterańska
XXI wieku”, która dała nam dużo do myślenia.
Przede wszystkim zmusiła nas do zastanowienia się, co jest dla nas ważne, jakie wartości
wybieramy w swoim życiu oraz jaka była tożsamość luterańska naszych przodków, kiedy
wiara była stylem życia.

Następnie Pani Maryla Pieszka w niezwykle ciekawy i interesujący sposób czytała no-

www.parafiajaworze.pl

woroczne wiersze, kurator parafii Ryszard Milli złożył życzenia noworoczne, Prezes Zarządu
Głównego PTEw Józef Król podziękował za
trud włożony w działalność stowarzyszenia,
a ks. Andrzej Mendrok wraz z modlitwą złożył
również przesłanie noworoczne.
Między przemówieniami śpiewaliśmy pieśni z naszego śpiewnika klubowego PTEw,
składaliśmy sobie życzenia, częstowaliśmy się
smakołykami i długo rozmawialiśmy w miłej,
serdecznej atmosferze.
W dniu 7 marca 2022 roku odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, dotyczące podsumowania działalności za 2020 i 2021
rok oraz dokonano wybóru zarządu na nową
kadencję 2022 – 2025, gdyż obecna 4 – letnia
kadencja dobiegła już końca.
Zebranie przebiegało według ustalonego
porządku. Najpierw protokół z poprzedniego
zebrania sprawozdawczego przeczytała Danuta Kubala, następnie prezes Oddziału Leopold
Kłoda złożył sprawozdanie z merytorycznej
działalności Oddziału za 2020 i 2021 rok. Był
to bardzo trudny okres spowodowany pandemią. W 2000 roku odbyły się tylko 3 spotkania, regularne spotkania rozpoczęły się dopiero po 14-miesięcznej przerwie tj. od czerwca
2021 roku, w sierpniu udało się zorganizować
jednodniową wycieczkę do Raciborza. Ponadto
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w dzień pamiątki zmarłych 1 listopada tradycyjnie już członkowie Oddziału wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili kwestę
cmentarną. Na koniec 2021 roku Oddział liczył
63 członków a przeciętna liczba uczestniczących
w spotkaniach to ponad 40 osób.

Po sprawozdaniu Prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Mariusz Fender przygotował
w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału
w 2020 - 2021 roku”, na podstawie której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym czasie.
Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król a sprawozdanie
komisji rewizyjnej p. Olga Szlauer. Wszystkie
sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń
i Zarządowi udzielono absolutorium.
Kolejnym punktem zebrania była część wyborcza tj. wybory nowego prezesa, zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów, prezesem Oddziału na kolejną 4 – letnią kadencję
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został jednogłośnie wybrany dotychczasowy
prezes, p. Leopold Kłoda, członkami Zarządu
zostali: Danuta Kubala - sekretarz, Józef Król
– skarbnik, Olga Machalica, członek zarządu,
Jan Kliber wiceprezes, zastępcami Jerzy Kukla,
Jerzy Ryrych i Bronisław Kowalczyk, a członkami komisji rewizyjnej p. Olga Szlauer, Anna
Iskierka i Maria Miarka.
W dalszej części zebrania prezes Leopold
Kłoda zaproponował wstępnie tematy i terminarz spotkań w 2022 roku. Planowane tematy
spotkań to: Tożsamość ewangelicka XXI wieku, 240 rocznica powstania Kościoła i Zboru
Ewangelickiego w Jaworzu, Małżeństwo mieszane wyznaniowo, 500 lat od 1 tłumaczenia
Nowego Testamentu, Biblia w języku polskim
na przestrzeni wieków, 100 rocznica 3 Powstania Śląskiego, Wolność w rozumieniu teologicznym i znaczeniu współczesnym, Australia
oczami p. Gibców, Małżeństwo i rozwód – aktualna wykładnia, Rok jedności Kościoła – hasło 2022 roku, Życie po życiu – niebo, piekło,
czyściec – uzasadnienie teologiczne, spotkanie
opłatkowe. Ponadto zaplanowano 3 wycieczki: jednodniową do Katowic Szopienic, jednodniową do zamku w Grodźcu oraz 3-dniową
w poznańskie – śladami Powstania Wielkopolskiego i do Leszna.
Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.
14 marca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie. Temat „240 rocznica ogłoszenia patentu
tolerancyjnego i powstania parafii ewangelickiej w Jaworzu ” przedstawił prezes Zarządu
Leopold Kłoda (patrz osobny artykuł). Na spotkaniu tym swoje jubileuszowe urodziny obchodziła pani Maryla Pieszka.

Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych radosnego świętowania Wielkiej Nocy,
dużo zdrowia, radości i Bożego Błogosławieństwa życzy wszystkim czytelnikom Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu.
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240 lat
od wydania patentu tolerancyjnego,
powstania zboru i Kościoła Ewangelickiego w Jaworzu
12 marca br. minęło 240 lat,
kiedy na dzisiejszym Placu Kościelnym zebrali się ewangelicy
z Jaworza i okolicznych wiosek
na uroczystym nabożeństwie
związanym z wmurowaniem
kamienia
węgielnego
pod
nowy kościół Dom Modlitwy.
Był to również początek działania zboru ewangelickiego wyznania luterańskiego na tym
terenie.
Słysząc tą datę - 12 marca 1782
roku musimy sobie zadać pytanie, co zdecydowało, jakie były
okoliczności, że właśnie wtedy
odbyła się ta uroczystość dająca
początek historii kościoła ewangelickiego w Jaworzu. Odpowiedź jest dość szeroka, tak jak historia ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim do 1782 roku.
Bezpośrednim powodem aktu budowy
Domu Modlitwy w Jaworzu było ogłoszenie
przez cesarza Austrii Józefa II Patentu Tolerancyjnego. Patent to wysokiej rangi akt prawny
wydawany przez cesarza Austrii. W sprawach
mniej ważnych wydawał dekrety, a rozporządzenia i zarządzenia wydawały władze administracyjne w terenie zgodnie z dekretami
i patentami.
Aby zrozumieć wagę wydanego patentu
nazwanego tolerancyjnym, należy przyjrzeć się
położeniu akatolików – protestantów (przez
środowisko katolickie nazywanych heretykami lub kacerzami) w cesarstwie austriackim
w wieku XVIII, a właściwie od zakończenia
ostatniej wojny religijnej w Europie tj. roku
1648. Główne postanowienie traktatu pokojowego, kończącego wojnę, brzmiało „Cuius
regio – eius religio” - czyja władza, tego religia. Przy władzy absolutnej, jaka wówczas sprawowana była w Europie, rzecz była
oczywista. Cesarz, król, książę narzucał swoją
www.parafiajaworze.pl

wolę i ją egzekwował. Działały więc protestanckie kraje jak
Niemcy z większością landów
i miast luterańskich, czy Dania, Szwecja, Prusy Wschodnie,
Szwajcaria, Holandia, Belgia,
Anglia. Oraz cesarstwa i kraje
z katolickimi władcami jak
Hiszpania, Austria, Polska czy
Francja. Jaworze wraz ze Śląskiem Cieszyńskim od XIV wieku uznawało zwierzchność królów czeskich, a od XVI wieku,
kiedy Czechy wchłonięte zostały do Austrii, stały się integralną częścią cesarstwa Habsburgów, a więc kraju katolickiego.
Do 1648 roku cesarstwo nie tępiło innowierców, jeżeli ci nie
występowali przeciwko władzy. Defenestracja
praska i bitwa pod Białą Górą 1620 pozbawiła
Czechy niepodległości i spowodowała wypędzenie Braci Czeskich z kraju. Od pokoju westfalskiego 1648r. władcy habsburscy przystąpili
do bezwzględnego egzekwowania ustaleń. Na
Śląsku na mocy podpisanego pokoju co prawda pozwolono na wybudowanie 3 kościołów
pokoju w Świdnicy, Jaworze i Głogowie (16521656), z których dwa jako zabytki UNESCO
funkcjonują do dziś.
Na Śląsku Cieszyńskim reformacja przyniosła bardzo pożyteczne żniwo. Książę Wacław
III Adam przyjął luteranizm otwarcie wraz
z prawie całą szlachtą a za ich pośrednictwem
- włościanie i chłopi pańszczyźniani. Ci ostatni na początku z oporami i powoli przekonywali się do nowej wiary, ale, przekonawszy
się do nowych zasad, pozostali im wierni do
końca. Książę Wacław Adam uporządkował
życie kościelno - religijne na swoim terenie
i wraz z małżonką wydał „Porządek Kościelny”
w 1568 roku, który utrwalił i ugruntował na
Śląsku Cieszyńskim wiarę ewangelicką. Ostat-
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nią księżną piastowską, zmarłą bezpotomnie
w 1653 roku, była Elżbieta Lukrecja, katoliczka,
zmuszona przez dwór cesarski w Wiedniu do
wprowadzania restrykcji przeciw protestantom. Zarząd nad Ks. Cieszyńskim po jej śmierci
przejęła Komora Cieszyńska – rodzaj administracji cesarskiej. Komisja Kościelna powołana
została w 1653r. przez cesarza Austrii specjalnie
do zamykania luterańskich kościołów. W czasie od 21 marca do 18 kwietnia 1654r. zamknęła
na Śląsku Cieszyńskim 49 obiektów sakralnych,
w tym kościoły w Jaworzu, Jasienicy, Międzyrzeczu, Rudzicy i Grodźcu. Protestanci dostali
polecenie przestępowania na wiarę katolicką,
nie mogli chrzcić dzieci, zawierać ślubów ani
być grzebani, jak tylko przez księży katolickich.
Byli pozbawieni praw publicznych, nie mogli
być wybierani do władz samorządowych, ani
prowadzić rzemiosła. Co decydowało o przetrwaniu w luteranizmie przez ewangelickich
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego?
Tajne nabożeństwa odprawiane w domach
włościan i ew. dworach szlacheckich mimo
donosów i prześladowań. Możliwość dostępu
do Biblii, Kazań Dambrowskiego i śpiewnika
Trzanowskiego. Tajne nabożeństwa w leśnych
ostępach – kościołach. Powstanie zboru ewangelickiego w Cieszynie, po wybudowaniu Kościoła Jezusowego zwanego kościołem „łaski”.
W 1707 Ugoda Altanstacka, w 1709-1730 budowa i 1771 dobudowa wieży. Kościół liczył 3500
miejsc siedzących, łącznie ze stojącymi 7500.
W tamtym okresie odprawiano po 4 nabożeństwa w niedzielę. Minusy tego stanu: duża powierzchnia parafii i zboru od Bielska po Frydek i od Jabłonkowa do Bogumina i Pszczyny
oraz odległość do Cieszyna. W dalszym ciągu
wszystkie sprawy administracyjne musiały
być załatwiane w parafiach katolickich.
Znając położenie ewangelików w cesarstwie
austriackim, przyjrzyjmy się teraz postaci cesarza, tego, który wydał Patent Tolerancyjny.
Józef II był synem cesarzowej Marii Teresy zagorzałej katoliczki, i Franciszka I Lotaryńskiego. Ur. w 1741 roku. Wykształcony na dworze
monarszym w Wiedniu, tak pod względem
ogólnym jak i wojskowym. Dwukrotnie żonaty umarł bezpotomnie. Podróżował po Europie, znał dzieła francuskich pisarzy Oświecenia. Po śmierci ojca od 1765 roku współrządził
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cesarstwem jako regent do 1780 roku. Przez
10 lat aż do swojej śmierci rządził samodzielnie. Nazwano go biurokratą o żelaznej woli,
bez zmysłu politycznego i wojskowego. Reformował w kraju wszystko - od administracji,
sądownictwa, policji, systemu podatkowego,
zniósł osobiste poddaństwo chłopów, ograniczył wpływy duchowieństwa, rozwiązał zakony, a majątki klasztorne przekazał parafiom
i na cele socjalne.
Wprowadził tolerancję religijną i rozwiązał
komisję kościelną. Józef chciał bowiem pokryć kraj możliwie jak najgęstszą siecią parafialną, tak aby z każdej miejscowości można
było w ciągu godziny dojść do kościoła. W latach 1782–1783 utworzono 800 nowych parafii.
Proboszczowie mieli być w zamysłach Józefa
urzędnikami państwowymi. Z ambon mieli
odczytywać i objaśniać rozporządzenia cesarskie, szerzyć wiedzę rolniczą i medyczną, zwalczać przesądy, nawoływać do pracowitości
i moralności oraz uczyć młodzież.
Cesarz chciał kościół austriacki uniezależnić
się od Rzymu i zrobić go częścią aparatu państwowego. Działania Józefa spotykały się ze
sprzeciwem kleru.
Chciał wprowadzić w państwie system liberalny, ale wyszedł z tego w końcu system
policyjny. W czasie swego 10-letniego panowania wydał około 6000 dekretów, a księży
przymuszał, by je czytali z ambon i tłumacząc,
nakłaniali do ich przestrzegania. Wiele reform
nie udało się wcielić w pełni w życie, wiele powodowało niezadowolenie stanów szlacheckich, hierarchii kościelnej i bunty chłopskie.
Będąc na łożu śmierci, wiele dekretów odwołał, za wyjątkiem tolerancji religijnej i poddaństwa chłopów. Część dekretów zniósł jego
następca. Umierając powiedział: Nie żałuję, że
opuszczam tron. Moją jedyną troską jest to, że
po tylu moich wysiłkach zostawiam niewielu
szczęśliwych, a tylu niewdzięczników.
Patent tolerancyjny wydany na przełomie
1781 i 1782 roku dotyczył akatolików, tj. wyznawców kościoła luterańskiego, helweckiego
i prawosławnego. Patent z dnia 13 października
1781 roku dotyczył całego cesarstwa, a ogłoszono go wszędzie za wyjątkiem Śląska Austriackiego. Tam po dokonaniu poprawek ogłoszono go 30 marca 1782 r. i pod taką datą wpisany
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jest do księgi okólnych zarządzeń w jaworzańskiej parafii. Co określał patent: Potrzebnych
jest najmniej 100 rodzin lub 500 osób danego wyznania, by można powołać zbór i wybudować dom modlitwy. Zbór wybiera sobie
pastora i musi go utrzymać. Zborownicy dalej
zobowiązani są do opłat funkcyjnych na rzecz
proboszcza katolickiego. Patent zezwala na budowanie szkół i utrzymanie nauczyciela z własnych środków. Dom modlitwy wybudować
można z wejściem nie od głównej ulicy i bez
wieży. Można również z własnych środków
wybudować plebanię i szkołę.
Właścicielem Jaworza w tym czasie był baron Jerzy Ludwik
von
Laschowski
herbu Nałęcz (17181787). Zakupił on
dobra w Jaworzu
w latach 1752-1754 najpierw Górne, potem Dolne i Średnie
i ogłosił się panem
dziedzicznym całego
Jaworza. Z zapisków
wynika, iż był to
pan surowy, wymagający
posłuszeństwa i dbający o porządek. Wraz z żoną Bogumiłą Ludmiłą z Logauów byli gorliwymi
wyznawcami luteranizmu. Baron Laszowski
był kolatorem (ofiarodawca, utrzymujący) parafię i Kościół Jezusowy w Cieszynie. Na wieść
o ogłoszeniu patentu tolerancyjnego z października 1781 roku przygotował on stosowne
pismo - prośbę, z podaniem wymogów patentu, iż w Jaworzu (jego dominium) żyje 600
rodzin ewangelickich a w sąsiednich po 100,
miał na myśli Jasienicę, Międzyrzecze i Wapienicę, o zgodę na wybudowanie domu modlitwy i powołanie duszpasterza oraz gotowość
do jego utrzymania, ustanawiając legat 5000
guldenów. Pismo z dnia 14 stycznia 1782 roku
skierowane zostało do starosty cieszyńskiego
hrabiego Jana von Larischa i tego samego dnia
zaopiniowane, zostało skierowane dalej do
Urzędu Krajowego w Opawie. Tenże urząd pismem z dnia 17 stycznia 1782 roku udzielił baronowi Jerzemu Ludwikowi Laschowskiemu
jako reprezentantowi ewangelików Jaworza,
www.parafiajaworze.pl

Jasienicy, Miedzyrzecza i Wapienicy zgody na
budowę Domu Modlitwy, szkoły ewangelickiej , powołanie pastora i nauczyciela przyszłej
szkoły. W piśmie określono również warunki
budowy, wyboru pastora i nauczyciela oraz
zobowiązano urząd starosty cieszyńskiego do
dopilnowania i skontrolowania tych ustaleń.
Rewersy pod dokumentem podpisali: za Jaworze baron Laschowski, za pozostałe gminy
sołtysi i po 5 przedstawicieli gmin. W wyniku
ogłoszenia patentu tolerancyjnego za panowania cesarza Józefa II na terenie cesarstwa austriackiego powstało 158 Domów Modlitwy,
w tym 100 augsburskiego i 58 helweckiego
wyznania, a liczba wyznawców kościoła luterańskiego wzrosła od października 1782 roku
z 73 722 członków do 132 870 w ciągu 10 lat.
Na liczbę 100 nowych kościołów 13 przypada
na Śl. Austriacki, w tym pierwszy w Jaworzu.
Pozostałe powstałe w roku 1782 to: kościoły
w Bielsku, Bystrzycy, Błędowicach, Ligotce Kameralnej i Wiśle. W kolejnych latach powstały kościoły w Ustroniu, Goleszowie, Nawsiu,
Drogomyślu, a w 1814 r. w Starym Bielsku.
Uroczystość poświęcenia miejsca i położenia kamienia węgielnego pod budowę Domu
Modlitwy w Jaworzu odbyła się 12 marca
1782r. Kazania uroczyste wygłosili ks. Traugott
Bartelmus pierwszy proboszcz w Cieszynie
w j. niemieckim i kandydat teologii Jan Kłapsia rodem ze Skoczowa w j. polskim. Ks. Bartelmus dokonał również poświęcenia miejsca
budowy modlitwą, do której wezwał wszystkich obecnych. Jak liczna to była rzesza, niech
świadczy fakt przystąpienia 900 osób do Wieczerzy Świętej. Komunii udzielano z naczyń
komunijnych z okresu reformacji przekazanych Jaworzu z parafii w Międzyrzeczu, w tym
czasie nieistniejącej.
Budowa Domu Modlitwy trwała przez
6 lat do 1788roku. Nabożeństwa odbywały
się w drewnianym baraku. Był to okres trudny ze względu na brak środków i mimo zaangażowania parafian, ks. Jana Kłapsi i barona
Laschowskiego budowa postępowała powoli. Nie zachowały się żadne dokumenty budowlane, opisujące wyposażenie, nazwiska
budowniczych. Jedynie udokumentowane są
zabiegi pastora Kłapsi, szukającego środków
w zborach niemieckich i to bez większych rezul-
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tatów. Wizerunek Domu Modlitwy zachował
się na pieczęci lakowej z 1831 roku z mansardowym dachem i wieżyczką (dzwonnicą) na kalenicy. W wieżyczce, na której był zegar, zainstalowano w 1794 roku dzwon ufundowany przez
rodzinę Saint Genois i Laschowskich. W tym
samym czasie (1782-1788) powstawała plebania,
choć potwierdzonej daty nie ma. Nadbudowa
piętra plebanii nastąpiła na polecenie hrabiego Saint Genois w 1849 roku. Szkoła w Jaworzu
powstała w 1794 roku na areale wyznaczonym
przez barona Laschowskiego i była to do 1832
roku szkoła dwuwyznaniowa. W 1798 roku zaczęła działać ewangelicka szkoła w Jasienicy
i w Międzyrzeczu. Językiem wykładowym był
j. polski, czeski i niemiecki. Były to szkoły jedno, potem dwuklasowe z 5-letnim okresem nauczania (2+3).
Nowo
powstały zbór i budowany dom modlitwy
nie mogły istnieć
bez księdza, pastora,
o którego powołanie
postarał się baron
Laschowski i jaworzańscy ewangelicy.
Jan Kłapsia zaprezentował się jako
kandydat
teologii
na uroczystym nabożeństwie w dniu 12 marca 1782 roku, wygłaszając kazanie w języku polskim i bardzo się
spodobał jaworzańskim ewangelikom. Urodził się w Skoczowie jako syn wolnego chłopa
w 1759 roku. Ochrzczony w Kościele Jezusowym w Cieszynie, tam też skończył gimnazjum ewangelickie. Studia teologiczne kontynuował w Lipsku. W latach 1780 – 1781
wygłaszał kazania w Lipsku, w Pogórzu obok
Krakowa i w Białej w powstającej wówczas
parafii ewangelickiej niemieckiej. Wszędzie
proponowano mu pracę na stałe. Wybrał jednak polskojęzyczną parafię w Jaworzu. W 1782
roku został ordynowany na księdza w Kościele
Jezusowym w Cieszynie. Oddał się bez reszty
pracy w parafii ewangelickiej w Jaworzu, zabiegając o budowę Domu Modlitwy, plebanii
i szkoły. Scalał wokół tych zadań nowopowstały zbór. Mimo trudnych lat nieurodzaju
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kontynuował prace budowlane, dbał o naukę
kościoła i życie chrześcijańskie. W 1800 roku
15 czerwca na prośbę i za zgodą kolatorów cieszyńskiego zboru został tam powołany na II
pastora, pełniąc funkcję kaznodziei, duszpasterza i bibliotekarza wraz z obowiązkami archiwisty. Zmarł w Ciszynie w grudniu 1805 roku
w wieku zaledwie 46 lat, zaraziwszy się chorobą zakaźną podczas odwiedzin chorego.
Ksiądz Jan Kłapsia był osobą niezwykłą,
należał do najbardziej gorliwych i zasłużonych
w dziejach jaworzańskiego zboru. To jemu zawdzięcza zbór zebranie w jedno prześladowanych , rozproszonych i bezdomnych luteran
wokół nowopowstającego Domu Modlitwy.
Jako szanowany i ceniony kaznodzieja znany był daleko poza Jaworzem. Dopiero po 18
latach gdy dokończył budowę Domu Modlitwy, plebanii i szkoły, a zbór okrzepł w swoich
działaniach, zdecydował się na przeniesienie
do Cieszyna. Duże znaczenie ma również jego
działalność pisarska w języku niemieckim, ale
przede wszystkim w języku polskim. Zapisał
się w dziejach piśmiennictwa, przekazując religijne, ale również wychowawcze wartości ludowi śląskiemu w jego ojczystym języku.
Podsumowanie:
Wydanie przez cesarza Austrii patentu tolerancyjnego było pochodną oświeceniowych
poglądów cesarza, jego troski o poprawę finansów państwa (zadłużony skarb cesarstwa),
a także jego polityki kościelnej, włączającej
księży do przekazywania ustaleń cesarskich.
Był to element szerszego pakietu reform państwa. W wyniku patentu powstało wiele nowych parafii, a obowiązek samodzielnego ich
utrzymania spowodował wykształcenie nowej tożsamości ewangelickiej, troski i odpowiedzialności o utrzymanie kościoła i szkoły.
Ludność ewangelicka Śląska Cieszyńskiego,dotychczas prześladowana religijnie i ekonomicznie, otrzymała prawo do współdecydowania o swoim życiu społeczno religijnym.
Pełne zrównanie praw wyznaniowych nastąpiło dopiero
po Wiośnie Ludów w 1861 roku
na mocy patentu protestanckiego.
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Zespół Cantate
Z Kroniki Zespołu
Po przerwie spowodowanej epidemią
powróciliśmy do tradycyjnego śpiewania
w czasie nabożeństw świątecznych i mieliśmy okazję pokolędować w trakcie czterech
nabożeństw na przełomie 2021 i 2022 roku.
W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia zaśpiewaliśmy podczas nabożeństw w Jasienicy
i w Świętoszówce. W nowym roku – 6 stycznia
ubogaciliśmy naszym śpiewem nabożeństwo
w Starym Bielsku a 9 stycznia w Jaworzu.

Po radosnym okresie kolędowania w naszym kalendarzu nastąpiła miesięczna przerwa
w czwartkowych spotkaniach na próbach z uwagi na ogromny przyrost zachorowań na Covid.
Początkiem marca udało nam się powrócić
do regularnych spotkań i w związku z nadejściem czasu pasyjnego zaczęliśmy ćwiczyć repertuar pasyjny i wielkanocny. W pierwszy
piątek marca odbyło się w Kościele w Jaworzu nabożeństwo z okazji Światowego Dnia
Modlitwy. Z uwagi na wydarzenia
u naszych wschodnich sąsiadów,
w czasie tego nabożeństwa modliliśmy
się wspólnie o pokój na Ukrainie i na
całym świecie. Wśród pieśni, które zaśpiewaliśmy, szczególnie tekst jednej
z nich ma bardzo aktualny wydźwięk:
„Panie mój, w rękach Twoich czas mój.
Ufnie wznoszę oczy tam ku niebiosom.
W twojej, Panie, mocy sprostam losu
ciosom. Oko Twoje strzeże – w tej żyję
wierze.”
www.parafiajaworze.pl

Dwa tygodnie później śpiewaliśmy w czasie trzeciego nabożeństwa pasyjnego w Jaworzu. W czasie tego nabożeństwa Słowo Boże
głosił ksiądz Jan Raszyk.
Ponadto spontanicznie i w mniejszym składzie uczestniczymy aktywnie w nabożeństwach, wzbogacając naszym śpiewem różne
uroczystości, np. nabożeństwa spowiednio komunijne dla Seniorów naszej Parafii.
Czas pasyjny w tym roku przypadł na czas
niepokoju i obawy o każdy następny dzień.
Życzymy wszystkim czytelnikom wiary i na-

dziei
oraz
ufności
w słowa
Chrystusa: „Pokój mój daję
wam, pokój zostawiam
wam!” Błogosławionego czasu pasyjnego
i radosnego zawołania:
„Jezus żyje” w wielkanocny poranek!
Zespół CANTATE
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Z życia Chóru
W związku z rozwijającą się w ubiegłym
roku pandemią covidową zmuszeni byliśmy
do ograniczenia pracy chórowej. Tym razem
artykuł będzie krótki. Pomimo zaistniałej sytuacji trochę jednak pracowaliśmy.
31 października 2021 roku odbyło się w naszym kościele nabożeństwo rodzinne z okazji
Reformacji. W nabożeństwie brały udział dzieci szkolne, młodzież konfirmacyjna oraz chór
pod dyrekcją Krystyny Gibiec. W czasie świąt
Bożego Narodzenia swoimi pieśniami wzbogaciliśmy nabożeństwo wigilijne, które odbyło się 24 grudnia 2021 w kościele w Jasienicy.
W pierwszy dzień świąt -25.12.2021 -nasze pieśni rozbrzmiały podczas nabożeństwa jutrzennego i głównego.
Nowy rok 2022 również powitaliśmy pieśniami. I tyle na
razie. COVID-19
rozwijał się coraz
bardziej
i postanowiliśmy
zawiesić
nasze zajęcia, do
których powróciliśmy 1 marca br. 2 marca
z Dniem Pokuty i Modlitwy
rozpoczął
się
w kościele czas
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pasyjny, podczas którego chrześcijanie przygotowują się do śmierci i zmartwychwstania
Pańskiego. W tym czasie odbywają się nabożeństwa pasyjne. 11 marca br. braliśmy czynny
udział w nabożeństwie piątkowym. W niedzielę 13 marca br. śpiewaliśmy pieśni podczas uroczystego nabożeństwa
z okazji 240-lecia kościoła i parafii
w Jaworzu.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
Kronikarz
Renata Anna Podstawny
Zdjęcia: Wioletta Maindok,
Renata A. Podstawny
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Z życia Koła Pań
Bóg ma dla nas plan

W piątek 4 marca 2022 r. chrześcijanie na całym świecie przeżywali Światowy Dzień Modlitwy, obchodzony od ponad 130 lat. Uroczyste nabożeństwo z tej okazji odbyło się także
w Kościele w Jaworzu. Liturgię przygotowały
chrześcijanki z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Nabożeństwo zgodnie z tym porządkiem
poprowadziły: Anna Chmiel, Olga Kaulbert,
Danuta Krawczyk, Janina Kubala, Danuta Plinta, Helena Urbaś, Helena Wieja, a kazanie wygłosiła Anna Wantulok. Zespół Cantate pod
dyr. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik ubogacił
nabożeństwo pieśniami. Temat tegorocznej
liturgii brzmiał: Bóg ma dla nas plan, oparty
został na tekście biblijnym z Księgi proroka
Jeremiasza 29,1-14. Tekst ten opisuje sytuację
ludu na wygnaniu, w niewoli babilońskiej.
W czasie nabożeństwa głosy trzech kobiet:
Liny, Natalie i Emily przedstawiły swoje osobiste historie, pokazując różne formy wygnawww.parafiajaworze.pl

nia: biedę, strach i izolację. Kluczowy werset
mówi jednak o nadziei: Albowiem Ja wiem,
jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją (Jr 29,11). W kazaniu usłyszeliśmy m.in. „Kiedy chrześcijanki
z Anglii, Walii i Irlandii Północnej tworzyły
program tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy i wybierały teksty biblijne, które dziś
słyszymy na pewno nie przypuszczały, jak te
teksty dziś w marcu 2022 roku okażą się ważne i aktualne. Oto bowiem przeżywamy czas,
kiedy brakuje pokoju, kiedy są prowadzone
działania wojenne za naszą wschodnią granicą. Ludzie uciekają pozostawiając swoje domy,
kraj rodzinny i szukają dla siebie schronienia,
miejsca na ziemi, gdzie mogliby czuć się bezpieczni, gdzie mogliby żyć w pokoju. Jesteśmy
dziś tego wszystkiego świadkami. Brak pokoju, odrzucenie Bożej myśli o pokoju skutkuje
czymś strasznym. Dlatego tak ważnym jest
to, aby ludzie otwierali swoje serca i życie na
Boże pragnienie pokoju. Pokój musi bowiem
być zawsze w czymś zakotwiczony. Pokój, któ-
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Po nabożeństwie odbyło się spotkanie Koła
Pań, podczas którego degustowano angielską herbatę, irlandzki
gulasz i walijskie ciasteczka.

ry daje świat, jest krótkotrwały i niestabilny,
ponieważ całkowicie zależy od innych ludzi
i rzeczy tej ziemi. Widzimy to bardzo wyraźnie dziś w Ukrainie. (…) Mając świadomość
i pewność Bożej troski o nas, o naszą przyszłość
mamy wzywać Boga i zanosić do Niego nasze
modlitwy. Módlmy się o pokój w Ukrainie,
jak i w każdym miejscu tego świata, módlmy
się o tych, którzy doświadczają braku pokoju
i bezpieczeństwa, pomagajmy im, wspierajmy
ich. Prorok powiada, że Bóg wysłucha naszej
modlitwy. Wysłucha naszego wołania, jeśli
naprawdę będziemy Go szukać.”
Podczas nabożeństwa zostało zapalonych
siedem świec nadziei oraz świeca pokoju przy
fladze Ukrainy. Uczestnicy nabożeństwa modlili się wspólnie o pokój w Ukrainie. Bóg ma
dla nas plan, nasza przyszłość jest w Jego ręku.

R E K L A M A

Anna Wantulok
Obraz ŚDM 2022
Autorka Angie Fox o obrazie: „Zgodnie
z podanym tematem użyłam kilku wyobrażeń,
aby przedstawić słowa kluczowe w następujący sposób:
Wolność – otwarte drzwi na ścieżkę prowadzącą przez niekończącą się szeroką panoramę
poza horyzont.
Sprawiedliwość – zerwane łańcuchy.
Boży pokój i przebaczenie – gołąb pokoju
i lilia pokoju przebijająca się przez chodnik.
Ponad wszystkim tęcza, która reprezentuje
wszystko – od historii Noego aż do współczesności – i jest symbolem wszechogarniającej
miłości Boga”

R E K L A M A

TRANSPORT
CIĘŻKI
ROBOTY
ZIEMNE
WYKOPY
inż. Ryszard Stanclik

ul. Kolonia Górna 146
43-384 Jaworze
601 284 451 lub (033) 817 20 82
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Słowo Boże
w oczach dziecka
Radosny poranek
W tym roku wiosna przyszła już w marcu,
było ciepło i słonecznie. W ogrodzie zrobiło się
zielono, a na rabatkach pojawiły się przebiśniegi, krokusy i żonkile. Przyroda budziła się do życia. Karolina i Kajtek umówili się, że w altanie
przygotują wielkanocne niespodzianki dla całej
rodziny.
- Cześć Karolina!
- Cześć Kajtek! Przyniosłeś wszystkie materiały?
- Zaraz zobaczysz. Mam kolorowy papier, bibułę, blok techniczny, klej, nożyczki.
- Super! Mam pomysł! Może włączymy się do
akcji „Wielkanocne słoneczniki dla Seniorów”
i przygotujemy kilka. Moglibyśmy je zanieść
do Domu Opieki.
- Świetnie! Pamiętasz, jak przed Bożym Narodzeniem wysłaliśmy nasze anioły? Ale sprawiliśmy im radość!
- Wielkanoc to święta radości. Cieszymy się
przecież, że Jezus zmartwychwstał. Nasze słoneczniki też mogą przynieść radość i pokazać
Seniorom, że o nich pamiętamy.
- To bierzmy się do roboty! Jak zrobimy te słoneczniki?
- Spoko, już jeden zrobiłam i przyniosłam też
papierowe talerzyki, które nam się przydadzą.
Zaraz ci pokażę, to nie jest takie trudne.
Karolina i Kajtek z zapałem zabrali się to tworzenia słoneczników. Do każdego dołączyli też
werset biblijny.
- Karola, a może pójdziesz z nami na wyjątkowe nabożeństwo w Wielkanoc? Oczywiście
z rodzicami.
- A co to za wyjątkowe nabożeństwo?
- W Wielkanoc o 6.00 rano na cmentarzu.
- Co? Tak wcześnie i to jeszcze w święta? I gdzie?
Na cmentarzu? Chyba coś ci się pomyliło.
- Nic mi się nie pomyliło. W niektórych parafiach np. w Wiśle nabożeństwo odbywa się
tak wcześnie na cmentarzu.
- Ale dlaczego na cmentarzu?
- A pamiętasz, że po śmierci Jezusa na krzyżu,
został pochowany w grobie w pośpiechu. Nie
www.parafiajaworze.pl

było czasu na to, by Jego ciało nasmarować
wonnymi olejkami.
- Pamiętam! Dlatego w niedzielę wcześnie
rano kobiety zabrały wonne olejki i wyruszyły do grobu Jezusa, by to uczynić.
„A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które
przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała
Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane,
stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich
w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale
wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam,
będąc jeszcze w Galilei, Że Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na
jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły
o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to
Maria Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom.
Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie
dawali im wiary”(Ew. Łukasza 24,1-11).
- Teraz rozumiem. Na to nabożeństwo też idzie
się wcześnie rano do miejsca, gdzie są groby.
W naszej parafii nie ma takiej tradycji. Świąteczne nabożeństwo jest o 10.00. Idziemy na
nie całą rodziną, by wspólnie cieszyć się, że Jezus zmartwychwstał. On żyje!
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Szkółka niedzielna
Godly Play droga do
edukacji religijnej
Po ponad rocznej przerwie spowodowanej
pandemią w październiku 2021 roku w naszej parafii zostały wznowione zajęcia szkółki
niedzielnej w 3 punktach: Jaworzu, Jasienicy
i Świętoszówce. Opiekunowie grup szkółkowych z niepewnością organizowali pierwsze
zajęcia z obawą o ilość chętnych dzieci. Zaproszenie na szkółki zostało przyjęte przez liczną
grupę dzieci i ich rodziców. Sale parafialne
ponownie wypełniły się dziecięcymi głosami, śpiewami i modlitwami. Jednak czas zawieszenia szkółek pozwolił na przygotowanie
nowych pomysłów i rozwiązań dotyczących
metod pracy z dziećmi.
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W
Jasienicy
sprzyjające warunki pozwoliły na
prowadzenie zajęć
szkółki niedzielnej
metodą Godly Play.
Metoda ta została stworzona przez
teologa i pedagoga
Jerome’a W. Berryman’a, inspirowana pedagogiką M.
Montessori.
Jerome Berryman urodził się w 1937 r.
w Ashland w stanie Kansas (USA). Ukończył
studia teologiczne oraz zdobył wykształcenie
w dziedzinie edukacji religijnej. Jest dyrektorem i założycielem Centrum Teologii Dzieciństwa oraz Fundacji Godly Play w Denver.
Obecnie jest emerytowanym księdzem w die-
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cezji Kolorado i pełni funkcję członka Międzynarodowego Seminarium Edukacji Religijnej
w USA.(1)
Metoda Godly Play to wyjątkowy sposób przedstawiania dzieciom historii biblijnych. Dzięki multisensorycznym (słuch, dotyk,
węch, smak, wzrok) materiałom i pomocom
edukacyjnym (makiety, kukiełki, symbole,
przedmioty, gesty, dźwięki, piosenki) dzieci
mogą doświadczać historii biblijnych i wzmac-

niać osobiste przeżycia duchowe. Pomoce dydaktyczne wykonane są z naturalnych materiałów, jak: drewno, kamień, piasek, tkanina,
mech, trawa itp. Ta metoda daje dzieciom wolność w przeżywaniu relacji z Panem Bogiem.
Angażuje ich ciało, umysł i ducha oraz umożliwia swobodną refleksję nad historią biblijną.
Niewątpliwie zajęcia prowadzone tą metodą
stymulują u dzieci poczucie kreatywności. Historie biblijne, które są przedstawiane w formie scenki z wykorzystaniem przygotowanych
elementów, zachęcają do stania się jego częścią, do budowania swojej tożsamości jako
dziecka Bożego.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować pani Annie Pieszce za wielkie zaangażowanie w propagowanie tej metody pracy
w naszym filiale oraz za wykonanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, które wykorzystujemy podczas szkółek niedzielnych
w Jasienicy.
Metoda Godly Play pomaga dzieciom poznawać Boga i Biblię, w miejsce tradycyjnego
bycia nauczanym o Bogu i Biblii. Zachęcam do
obejrzenia i wysłuchania któtkiego wprowadzenia w tę metodę pracy teologicznej z dziećmi: https://www.youtube.com/watch?v=hLGoaztCgKY Godly Play Introduction with
Jerome Berryman.
(1)
https://www.godlyplayfoundation.org/the-foundation/our-founder

Dorota Krzykowska
www.parafiajaworze.pl
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Nabożeństwa rodzinne
W 4. niedzielę adwentu, 19 grudnia 2021
roku w kościele w Jaworzu i w kaplicy w Świętoszówce odbyły się nabożeństwa rodzinne.
Podczas tych nabożeństw przeżywaliśmy także tradycyjne Gwiazdki Szkółki Niedzielnej.
Pierwotnie nabożeństwa rodzinne planowane
były na Święta Bożego Narodzenia. Sytuacja
epidemiczna i wprowadzenie od 20 grudnia
nauczania zdalnego zdecydowały o zmianie
terminu.
Rok wcześniej, w grudniu 2020 roku
Gwiazdki nie odbyły się, przez długi czas zawieszone były także nabożeństwa dla dzieci.
Tym większa radość i wdzięczność Panu Bogu
za to, że w tym roku było to możliwe.

Podczas nabożeństw to najmłodsi zwiastowali świąteczną Ewangelię o przyjściu na świat
Bożego Syna, Zbawiciela. W scence „Droga do
Betlejem” przypomnieli drogę Marii i Józefa
zmierzających do Betlejem na spis ludności;
aniołów, którzy przynieśli radosną nowinę;
drogę pasterzy do stajenki, by przywitać Jezu-
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sa. Słowami współczesnych dzieci uświadomiły, że każdy z nas ma swoje Betlejem. Przedstawiany program zakończyły słowami:
„Chcemy, by Jezus, co leżał w ubogim żłobie,
narodził się również w tobie...
Zaproście Jezusa do serc waszych.
On w Nowym Roku miłością was obdarzy.
I miejcie wiarę taką, jak dzieci.
Wtedy Jezusa w swych sercach znajdziecie.
A gdy Jezus w sercach waszych naprawdę zagości,
będzie to dla nas powód do wielkiej radości”.
Na koniec nabożeństwa przybył również
gość oczekiwany szczególnie przez dzieci – Mikołaj, który obdarował najmłodszych prezentami.
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Nabożeństwo w Jaworzu prowadzili:
ks. Władysław Wantulok i Anna Wantulok,
a w Świętoszówce – ks. Andrzej Krzykowski.
Serdeczne podziękowanie wszystkim Paniom, które przygotowały dzieci do Gwiazdki
oraz prowadzą nabożeństwa Szkółki Niedzielnej; są to w Jaworzu: dk. Ewa Below, Olga
Kaulbert, Lucyna Siemek, Anna Wantulok
i w Świętoszówce: Małgorzata Cholewik, Jadwiga Raszyk i Anna Wantulok.

Gwiazdka Rodzinna w Jasienicy
19 grudnia 2022 r. w Trzecią Niedzielę Adwentu miało miejsce rodzinne spotkanie świąteczne w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Brały w nim udział dzieci ze
starszej i młodszej grupy szkółkowej oraz ich
rodzice i dziadkowie.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjna pieśnią
„Dziateczki, dziateczki” oraz kolędą „Przybieżeli do Betlejem”. Wszystkich zebranych powitał ks. Andrzej Krzykowski. Głównym punktem programu były Jasełka przygotowane
przez młodszą grupę szkółki, pod kierunkiem
p. Anny Pieszki. Młodzi aktorzy byli przebrani
w piękne stroje, charakterystyczne dla miejsca
i czasu narodzin Jezusa.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały historię zwiastowania Marii, podróż
do Betlejem, poszukiwanie noclegu, narodziny
oraz przybycie Trzech Mędrców ze Wschodu,
aby oddać pokłon małemu Jezusowi. Następnie starsza grupa zaprezentowała krótki program muzyczny, który przygotowała podczas
zajęć szkółki niedzielnej. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
www.parafiajaworze.pl
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Po jasełkach ks. A. Krzykowski wygłosił kazanie oraz przeprowadził krótki quiz wiedzy
o Bożym Narodzeniu. Dzieci z ochotą i entuzjazmem udzielały odpowiedzi. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mogli włączyć się
we wspólne kolędowanie. Na organach akompaniowała pastorowa Dorota Krzykowska.
Tradycyjnie
na Rodzinnej
Gwiazdce nie
mogło zabraknąć Mikołaja,

który przybył z prezentami dla dzieci. Wyjątkowy gość został ciepło przyjęty, wysłuchał
przygotowanych piosenek świątecznych oraz
otrzymał od dzieci słodki upominek.
Na zakończenie świątecznego spotkania ks.
A. Krzykowski podziękował wychowawcom
zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie szkółek niedzielnych w Jasienicy. Są to:
Anna Pieszka, Marta Zworska-Berek, Barbara
Szubert i Dorota Krzykowska.
Dorota Krzykowska

Dziecko w przedszkolu
Rozwój Emocjonalny
małego dziecka.
Socjalizacja dziecka
w społeczeństwie
W ramach socjalizacji dziecko uczy się postaw, poznaje normy postępowania, wartości
oraz kształtuje swoją osobowość. Socjalizacja
to proces, który trwa przez całe życie, ale jej
najważniejszy etap przypada na okres dzieciństwa. W ramach socjalizacji dziecko uczy się
postaw, poznaje normy postępowania, wartości oraz kształtuje swoją osobowość.
Aby dziecko mogło swobodnie nawiązywać
kontakty społeczne, najpierw musi mieć możliwość silnie się do kogoś przywiązać. W pierwszym roku życia maluszek powinien doświadczyć emocjonalnego związku z dorosłym, aby
w wieku dwóch lat nie bał się innych ludzi
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i był gotowy do ich poznawania.
Idealnym miejscem do rozwijania życia
społecznego dziecka jest przedszkole. Pierwsze
przyjaźnie, poznawanie nowych ról społecznych, czy też praca w grupie. Maluch uczy się
jak rozwiązywać spory z rówieśnikami oraz jak
radzić sobie w sytuacjach stresowych.
Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju
emocjonalnym jest utożsamienie się z dorosłym. Dziecko nie różnicuje dorosłych, wybiera osobę, która stale się nim opiekuje i z nią
nawiązuje więź. Przejawia lęk przed zniknięciem opiekuna, chce być w jego pobliżu albo
go wzywa, albo do niego dąży. Dziecko odkrywa własne cele i jest gotowy do nich dążyć.
W trakcie poszukiwań, co jakiś czas powraca
do opiekuna, aby uzyskać wsparcie i poczuć
bliskość. Kiedy ma wątpliwości, co powinien
zrobić, szuka kontaktu wzrokowego z opiekunem i oczekuje wskazówek.
Poprzez odpowiednie zachowania dorośli
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mogą stymulować otwartość dziecka w sytuacjach społecznych. Warto mówić do dziecka, opisując otaczającą rzeczywistość. Wraz
z wiekiem komunikaty powinny coraz bardziej
przypominać mowę społeczną zrozumiałą dla
innych (bez seplenienia, zdrobnień). Należy od
samego początku podzielać aktywność dziecka, uczestniczyć w nawet najprostszych zabawach i podążać za jego ciekawością.
Zbyt chaotyczne i nasilone kontakty społeczne wpływają negatywnie na rozwój społeczny dziecka. Częsta zmiana opiekuna, ciągłe
przebywanie w dużej grupie bez uwagi jednego dorosłego mogą spowolnić jego gotowość
do poznawania świata i innych ludzi bez odczuwania niepokoju. Pamiętaj, że zadaniem
rodzica jest zaspokajanie potrzeb dziecka. Jeśli
pracujesz, postaraj się zapewnić dziecku możliwie stabilną opiekę.

Kiedy posłać dziecko do przedszkola?
Wielu rodziców zastanawia się czy posłać
swojego malucha do przedszkola i kiedy to
zrobić. Zgodnie z ustawą do takich placówek
przyjmowane są już trzyletnie dzieci, jednak należy pamiętać, że ukończenie trzeciego
roku życia nie oznacza osiągnięcia dojrzałości
emocjonalnej. Aby maluch odnalazł się w zupełnie nowym środowisku, musi nabyć określone umiejętności. Przede wszystkim dziecko powinno swobodnie porozumiewać się
z otoczeniem, jasno formułować swoje myśli
i reagować na kierowane w jego stronę pytania. Ponadto, dobrze, gdyby zapamiętywało
już krótkie wierszyki, piosenki oraz przejawiało zainteresowanie w stosunku do czytanych
książeczek i oglądanych obrazków.
Można wcześniej spróbować zapisać malucha na zajęcia dodatkowe, aby przetestować jego gotowość
do podjęcia działań samodzielnych
w grupie. Maluch rozwija się najszybciej i najlepiej w okresie miedzy 1
a 5 rokiem życia. To właśnie wtedy
można zauważyć w jakiej dziedzinie
czuje się najlepiej. Przedszkola oferują
obecnie bardzo duży zakres zajęć dodatkowych, ale to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wybranie
odpowiednich aktywności. Na począwww.parafiajaworze.pl

tek warto porozmawiać z dzieckiem i zapytać,
co sprawia mu najwięcej frajdy. Jednocześnie
miej na uwadze, że okres dzieciństwa powinien być czasem beztroski i zabawy, dlatego
zapisując dziecko na zajęcia, nie próbuj kierować się aktualną modą ani tylko swoimi preferencjami.
5 cech rozwoju emocjonalnego dziecka. Na
rozwój emocjonalny dziecka składa się jego
wrodzony temperament, osobowość, wyrażanie emocji, ale także samoświadomość i poczucie własnej wartości. Od tych cech zależy
jak dziecko będzie w przyszłości radzić sobie
w życiu.
Komunikacja za pomocą emocji. Pierwszą
emocją dziecka jest zwykle strach spowodowany głodem, zimnem, samotnością, tym, że ma
mokro. Przez kilka pierwszych tygodni życia
dziecko płacze na różne sposoby, w zależności
od jego potrzeb, inaczej kiedy jest głodne, inaczej kiedy ma mokro. Szybko uczymy się rozróżniać różne rodzaje płaczu naszego niemowlaka, a z czasem gdy nasza pociecha rośnie ze
spokojem uczymy się wyrażania jego emocji
przez krzyk, bunt, euforię, radość, obojętność…
Zróżnicowany poziom aktywności. Już
w pierwszym miesiącu życia dziecka można
obserwować różnice w poziomie jego aktywności. Są niemowlęta, które rzadko płaczą, są
spokojne, więcej śpią. Inne są ruchliwe i chcą,
by stale się nimi zajmowano. Niektóre maluchy cieszą się z nowych zabawek i nowych
doświadczeń, inne niechętnie przyjmują jakiekolwiek zmiany. Natężenie aktywności obserwowane w okresie niemowlęcym nie zmienia
się przez całe życie.
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Półtoraroczny maluch chce pomagać
wszystkim i wszystko robić sam. Albo chce, by
wszystko robiono za niego. Próby namówienia go, by przez minutę poczekał, są skazane
na niepowodzenie. Ma potrzebę otrzymywania wszystkiego „teraz” a „nie” jest jego ulubionym słowem.
Dwulatek potrafi czekać. Pragnienia nie są
tak silne jak jeszcze pół roku temu. Lubi sprawiać przyjemność innym. Potrafi okazywać
uczucia. Czasami wykazuje niechęć do jakichkolwiek zmian, kiedy ma przymierzyć nowe
ubranie może protestować głośnym krzykiem,
ale uznaje pierwszeństwo rodziców.
Dwu i pół latek jest w stadium nierównowagi. Jest bardzo uparty, nie potrafi ustąpić,
jest skłonny do dominacji, musi wydawać rozkazy, bardzo gwałtownie okazuje emocje.
W wieku trzech lat osobowość dziecka jest
już wyraźnie zarysowana. Jest odrębną jednostką z poczuciem własnego „ja”. Wszystko co
robi traktuje jako próbę swoich umiejętności.
Ocenia swą sprawność fizyczną, umiejętność
komunikowania się. Musi mieć poczucie sukcesu, by uczyć się nowych rzeczy i poznawać
świat.
Rozwój społeczny malucha to nabywanie
umiejętności współżycia w społeczeństwie.
Dzięki przebywaniu w różnych grupach
dzieci mają możliwość kształtować postawy
i zachowania oraz uczyć się interakcji z nowymi osobami. O ile dziecko w okresie niemowlęcym spędza z rówieśnikami do 10% czasu, to
u przedszkolak jest to już prawie 60%.
Zainteresowanie najbliższym otoczeniem
pojawia się już u kilkutygodniowych niemowląt. Dziecko uśmiecha się do zabawek
zawieszonych przy łóżeczku, z zaciekawieniem
spogląda na rodziców i inne maluchy. Narzędziem komunikacji w największym stopniu
jest dla niego gestykulacja, np. wyciąga rączki,
kiedy chce by wziąć je na ręce. Te kontakty,
w miarę czasu, stają się coraz bardziej złożone
i świadome.
Najważniejszy etap rozwoju społecznego
dzieci ma miejsce miedzy 2. a 3. rokiem życia.
To właśnie wtedy maluch uczy się jak różnicować uczucia i tworzyć więzi z innymi dziećmi. W jego kontaktach przeważa nastawienie
orientacyjno – badawcze, dziecko poznaje ró-
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wieśnika jak przedmioty: dotyka, pociąga i popycha.
Dwulatek. Rozróżnia kto jest właścicielem
zabawki, co nie eliminuje skłonności rywalizacyjnych i trudności dzielenia się z innymi. Stara się narzucić innym swoją wolę. Może reagować atakami złości. Chce być niezależny, ale
jednocześnie poszukuje aprobaty dorosłych.
Trzylatek. Używa słowa „tak” równie często
jak dotąd używał słowa „nie”. Lubi się dzielić. Jest nastawiony na współpracę. Ludzie są
ważni, a w związku z tym lubi zawierać przyjaźnie i chętnie ustępuje. Okazuje współczucie,
gdy ktoś cierpi.

Stymulowanie rozwoju dziecka
Gry to wspaniała metoda nauki i sposób
na lepsze poznanie się z dzieckiem. Nawet
najprostsze zabawy w naśladowanie rozwijają różne umiejętności – uczą relacji społecznych, rozwijają koordynację motoryczną oraz
zdolności poznawcze. W początkowym etapie
rozwoju dziecka to Ty jesteś jedynym źródłem
bodźców i jedyną osobą, która pokazuje mu
świat. Z czasem dziecko zacznie samo wymyślać zabawy, dzięki którym będzie odkrywać
i ćwiczyć nowe umiejętności. Obie formy zabawy, te o przemyślanej strukturze i te wymyślane przez dziecko, odgrywają ważną rolę
w rozwoju, warto więc zadbać o odpowiednią
między nimi równowagę.
Pamiętajcie, że dziecko zaczyna rozpoznawać dźwięki i uczy się je wydawać na długo
przed tym, nim usłyszysz pierwsze „mama” czy
„tata”. Mówienie do niemowlaka od urodzenia
działa uspokajająco i służy rozwojowi mowy
w przyszłości. Twoje słowa, wypowiadane w
przerwach pomiędzy gaworzeniem i śmiechem
dziecka, pokazują, że rozmowa jest procesem
dwukierunkowym. Równocześnie dziecko
czuje się słuchane. Niemowlęta i małe dzieci
rozumieją więcej, niż są w stanie powiedzieć.
Wspólna nauka piosenek lub
śpiewanie dziecku, to wspaniały sposób na poszerzenie
słownictwa i poprawę rozumienia słów.
Marta Zworska-Berek
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
Finał został przeprowadzony w sobotę
„SOLA SCRIPTURA“ 5 marca
2022 r. w czterech miejscach w Polsce:
W sobotę 15 stycznia 2022 r. odbył się
diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu
Biblijnego SOLA SCRIPTURA. W całej Polsce
uczestniczyło w nim
140 uczniów. Na terenie Diecezji Cieszyńskiej
drugi etap został przeprowadzony w kilku
miejscach: w Białej, Cieszycie, Cisownicy, Wiśle.

w Bielsku-Białej, Świętochłowicach, Bydgoszczy i Warszawie. Uczniowie z Diecezji Cieszyńskiej, łącznie 40 osób, odpowiadali na finałowe pytania w Bielsku-Białej. Każdy uczestnik
finału otrzymał Biblię Ekumeniczną od Towarzystwa Biblijnego oraz płócienną torbę z logo
konkursu. Komisja konkursowa sprawdziła
i oceniła prace wszystkich uczestników i opublikowała wyniki.
Wręczenie dyplomów i nagród (dla uczniów
z Diecezji Cieszyńskiej) odbyło się podczas
uroczystego nabożeństwa, rozpoczynającego
obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej. Szymon
Janik z SP 2 w Jaworzu z kl.4 zajął 4 miejsce
w Polsce. Gratulujemy!!!
Podczas tego nabożeństwa zostały wręczone również nagrody dla uczniów kl. 1-3, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym
na temat: „Kościół – moje miejsce spotkania
z Bogiem i ludźmi”. Jan Klus z ZSP w Jasienicy
z klasy 1 zdobył wyróżnienie. Gratulujemy!!!

Uczniowie reprezentujący Parafię w Jaworzu, z pytaniami konkursowymi zmagali się
w Białej; a byli to: Szymon Janik z Jaworze,
Filip Urbaś, Julia Berek, Magdalena Ferfecka
i Małgorzata Ferfecka z Jasienicy. Tematem
tegorocznej edycji konkursu jest życie i działalność króla Salomona. Do tego etapu uczniowie
musieli przeczytać
i dobrze poznać
1.Księgę Królewska rozdz. 1-16
i Przypowieści Salomona rozdz. 1-4.
Po
dokładnym
sprawdzeniu prac
okazało się, że do
finału awansował
Szymon
Janik
z SP 2 z Jaworza.
www.parafiajaworze.pl
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„JONASZ“
24 marca 2022 odbył się
rejonowy etap międzynarodowego ekumenicznego
konkursu biblijnego „Jonasz”.

Krystianowi, któremu zabrakło kilku punktów, dziękujemy za podjęty wysiłek, żeby poznać i opanować treść ewangelii według św.
Marka. Na pewno znajomość Ewangelii pozwoli w przyszłości dokonywać właściwych
wyborów i kierować się poznanymi prawdami
wiary.

Na
tym
etapie konkursu z naszej parafii
uczestniczyło
dwoje
uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr
1 w Jaworzu: Zuzanna
Krawczyk
z klasy 6
i
Krystian
Klęczek z klasy 7. Ogółem
uczestników z tego regionu
było 13 w 3 grupach wiekowych.
Do kolejnego etapu, jakim
jest finał, udało się zakwalifikować Zuzannie Krawczyk,
której gratulujemy i życzymy
powodzenia w finałowym
zmaganiu.
Gratulujemy!!!
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Sięgnij po pomoc
PROGRAMOWANIE
SWOICH SUKCESÓW
Żyjąc dniem dzisiejszym i sprawami dnia powszedniego nie mamy czasu na zastanawianie
się nad tym, jak właściwie funkcjonuje umysł
i co odbywa się w jego wnętrzu. Kiedy kupujemy nową kamerę lub pralkę, chcemy się nauczyć, jak tych przedmiotów używać i instrukcja
obsługi jest najważniejszą sprawą.
Czy kiedykolwiek spotkałeś się z kimś, kto posługuje się instrukcją obsługi umysłu? W rzeczywistości nasz umysł jest instrumentem przewyższającym wszystkie komputery razem wzięte
i te, które będą skonstruowane w przyszłości.
Brakuje nam jednego drobnego szczegółu- właśnie instrukcji obsługi.
Mózg przyrównywany jest do biologicznego
superkomputera, którego obsługi dopiero zaczynamy się uczyć i który w niedalekiej przyszłości
odsłoni przed nami pełną gamę swoich możliwości. Umysł ma nieskończoną pojemność. Im
więcej się go ćwiczy, tym bardziej jest sprawny.
Możesz sobie wyobrazić, że twój mózg zawiera taśmę filmową albo coś w rodzaju twardego
dysku komputera. Wszystko, co w danym momencie widzisz, słyszysz, odczuwasz zapachem,
dotykiem i odczucia z tym związane zapisują się
na tej taśmie lub dysku i są tam trwale przechowywane. Tworzą pamięć. Kiedy chcesz skorzystać z informacji zapisanych w twojej pamięci,
przypominasz sobie te informacje. Niektóre informacje są zapisane w pamięci bezpośredniej
a inne w bardziej odległej.

Wyobraź sobie, że od wewnętrznej strony
czoła masz ekran, taki jak w kinie, kiedy chcesz
sobie przypomnieć jakieś informacje, pojawiają
się na tym ekranie, jedne szybciej, inne wymagają dłuższego czasu.
Niektóre pojawiają się tak automatycznie, że
nie zwracamy na nie uwagi. Na przykład czynności jakie wykonujemy po przebudzeniu się
rano, przygotowanie posiłku, droga do szkoły,
pracy, do domu. Wykonujemy je automatycznie dzięki wielokrotnemu przypominaniu sobie
tych informacji. Wszystkie zapisane informacje
w twoim mózgu nigdy się nie tracą. Wszystkie
one tam są, czasem tylko trudno sobie je przywołać na swój wewnętrzny ekran.
Nie tylko możesz przywoływać przechowywane w umyśle informacje, ale z fragmentów
przechowywanych informacji możesz tworzyć
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nowe, których nigdy nie widziałeś
i nie doświadczyłeś. Ta nowo powstała informacja zapisuje się w twoim
umyśle. Tak powstaje coś, co nazywamy twórczością. Im więcej nowych
informacji tworzysz, tym jesteś bardziej twórczy.
W ostatnim artykule „Refleksje
noworoczne” pisałem o tym, że warto
sprecyzować swoje cele życiowe. Jeśli uda ci się sprecyzować swoje cele
i uda ci się nadać im nazwę, to ułatwi
ci wiarę w to, że możesz je osiągnąć.
Jeżeli w twoim umyśle pojawia się
jakiś cel, jeśli nadałeś mu nazwę, to
znaczy, że posiadasz wszystko, żeby
ten cel osiągnąć. Może nie natychmiast, ale to
stanie się w jakimś czasie, bliższym lub dalszym.
Zdarzyło ci się pewnie nieraz , że potrzebowałeś wpisać w krzyżówce jakieś hasło i nie mogłeś
sobie przypomnieć potrzebnego słowa. Przestałeś o tym myśleć, a za jakiś czas potrzebne słowo
samo pojawiło się w twoim umyśle.
Potrzebny jest jakiś impuls, który uruchomi
„przeglądarkę” twojego umysłu, aby potrzebna
informacja się pojawiła.
Twój umysł posiada wszystkie informacje potrzebne do osiągnięcia twojego celu, gdyby było
inaczej, taki cel by się nie pojawił. Trzeba tylko
uwierzyć w swoje możliwości, uwierzyć w siebie, a to jest podstawą uruchomienia zasobów
w twoim umyśle, aby cel się zrealizował. Trudność stanowi to, żeby wiedzieć, który „klawisz”
nacisnąć na twoim „wewnętrznym komputerze”, aby ten uruchomił program prowadzący do
osiągnięcia celu. Tym przyciskiem może być słowo, wyobrażenie, odpowiednia wizualizacja itp.
Zamknij na chwilę oczy… na swoim ekranie
wewnętrznym zobacz osiągnięty cel, o którym
marzyłeś lub marzysz. Zobacz, jak on wygląda,
jaki ma kształt, jaki ma kolor, zapach, czy jest daleko, czy blisko. Nie spiesz się, oddychaj spokojnie, równo. Sięgnij pamięcią wstecz i przypomnij
sobie najmłodsze lata …może pamiętasz smak
i zapach świeżo upieczonego chleba …lub jak nauczyłeś się chodzić i mówić … jak po raz pierwszy spojrzałeś na alfabet i zauważyłeś litery …
i zauważyłeś liczby 1,2 …3,4, ale ty nie wiedziałeś, co one oznaczają i czym się różnią …i chociaż
twój umysł nie widział między tymi literami
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i liczbami różnicy … i nie wiedział do
czego służą …twoja podświadomość
doskonale obserwowała wszystkie
różnice w kształcie, formie i notowała
wszystkie informacje … z całego twojego życia i doświadczeń.
Wszystkie te informacje i wiadomości są głęboko zakodowane
w twoim umyśle i to sprawia, że twoje serce bije rytmicznie …, że krew
jest pompowana …, że możesz podnieść rękę, czy zrobić krok … wszystkie te czynności są wykonywane poza
twoją świadomością … nie musisz się
o nie martwić …coś, co te wszystkie
funkcje reguluje … ktoś, kto się tobą
opiekuje i zajmuje … ktoś, kto zna wszystkie odpowiedzi na nurtujące cię bolączki i problemy …
twoja nadświadomość … twój najlepszy przyjaciel i wierny sługa … jest zawsze z tobą … gotowy na każde twoje skinienie.
Musisz tylko pozbyć się negatywizmu, który stoi na drodze do osiągania sukcesów. Błędy
nie istnieją. To, co do tej pory uważałeś za błąd,
w istocie jest tylko próbą na drodze do osiągnięcia obranego celu.
Myślenie, kodowanie i odtwarzanie informacji na obecnym etapie naszej ewolucji odbywa
się poprzez pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk,
smak i zapach.
Każdy człowiek ma jeden preferowany kanał sensoryczny {zmysł}, którego używa podświadomie. Mówimy, że ktoś jest wzrokowcem,
słuchowcem itp. Oczywiście w różnych okolicznościach używa wszystkich pozostałych, ale do
każdej działalności ma jeden główny.
Im więcej systemów zmysłowych używamy
do kodowania informacji, tym większa szansa na
ich odtworzenie i także na szerokie przetwarzanie, czyli z fragmentów odtworzonych informacji
możemy tworzyć zupełnie nowe informacje.
Aby ta twórczość była bardziej bogata i łatwiejsza, warto wspierać się wyobraźnią, wizualizacją, relaksacją i różnymi
technikami poprawiania i wzbogacenia pamięci, ale o tym w następnym numerze.
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu
Podbiał pospolity
(Tussilago farfara)

spodu srebrzystobiałe, kutnerowate, zbieramy
je i dodajemy do zup i wiosennych sałatek,
ponieważ zawierają witaminę C. Liście zawierają więcej substancji czynnych niż kwiaty. Do
przygotowania herbatki stosuje się mieszankę
liści i kwiatów.
Herbatka wykrztuśna
Aby przygotować rozrzedzającą śluz herbatkę wykrztuśną, należy zmieszać jednakowe
ilości kwiatów i liści podbiału, kwiatów dziewanny, miodunki i liści babki lancetowatej.
Dwie łyżeczki herbaciane tej mieszanki zalać ¼
litra wrzącej wody. Dziennie należy wypić trzy
szklanki ciepłej herbatki osłodzonej miodem.
Nalewka podbiałowa
Skąd wziąć surowiec na nalewkę podbiałową? Najlepiej we własnym zakresie zebrać
kilkadziesiąt kwiatów podbiału w zacisznym
miejscu nad brzegami wód, na nasypach, przy
wiejskiej gliniastej drodze. Na przedwiośniu

Na przedwiośniu, gdy na łąkach i stokach
nie widać jeszcze wiosennej zieleni i ledwie dostrzega się nieśmiałe pęcznienie wierzbowych
kotek, jako pierwsze wyrastają żółte kwiatostany podbiału. Kępki kwiatów podbiału
wyrastają na wilgotnej glebie, nagich skarpach, żwirowiskach, nieużytkach i osypiskach
znacznie wcześniej przed pojawieniem się liści.
Pszczoły i owady zbierają z nich pierwszy pokarm. Podbiał rośnie tylko na ilastych, gliniastych glebach i jest niejako wskaźnikiem tych
gleb. Kwiaty podbiału są pierwszymi, które
możemy zbierać na zapas na zimę. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym i rozrzedzającym
śluz kwiaty podbiału można z powodzeniem
stosować przy zapaleniu oskrzeli, nieżytach
krtani i gardła, w dychawicy oskrzelowej i zapaleniu opłucnej, a nawet w początkowych
stadiach gruźlicy płuc. W przypadku długotrwałego kaszlu i męczącej chrypki należy pić
kilkakrotnie w ciągu dnia bardzo gorącą herbatkę z podbiału z dodatkiem miodu.
Później w maju, gdy wyrosną liście, których
wygląd jest następujący: z góry zielone a od
www.parafiajaworze.pl
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zbiera się całe koszyczki kwiatowe bez łodyżek, urywając je u nasady. Nie należy zbierać
koszyczków z kwiatami przekwitającymi, bo
po przekwitnięciu tworzą puszystą kulkę (podobną do mniszków lekarskich) i w czasie suszenia rozsypują się, dając niepełnowartościowy surowiec.
Sposób przygotowania nalewki podbiałowej
20 sztuk kwiatów podbiału po umyciu
i osuszeniu włożyć do słoja i zalać 0,5 l spirytusu 70%. Naczynie szczelnie zamknąć i postawić
na 6 tygodni w ciepłym miejscu. Po tym czasie
płyn przefiltrować i połączyć go z syropem zrobionym z 250g cukru oraz 0,25 l wody. Całość
odstawić na jeszcze dwa tygodnie. Następnie
nalewkę przecedzić przez gazę lub bibułę filtracyjną, przelać do ciemnych butelek, szczelnie zamknąć, oznakować i odstawić w ciemne,
chłodne miejsce na co najmniej 3 miesiące.
Sposób użycia, działanie i zastosowanie nalewki podbiałowej
Pić po 1 łyżce stołowej, 2-3 razy dziennie,
jako środek przeciwkaszlowy. Działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie, osłaniająco, rozkurczowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgorączkowo
i napotnie. Zaleca się ją stosować w przeziębieniach, grypie, anginie, uporczywym kaszlu
oraz w nieżytach górnych dróg oddechowych
np. w zapaleniu oskrzeli jako środek wykrztuśny i przeciwkaszlowy. Pomaga skutecznie
wydalić flegmę i ogranicza kaszel. Nie zaleca
się dłuższego stosowania nalewki niż przez
6 tygodni w roku.
Lekarze-przyrodolecznicy traktują podbiał
z niezmiennym uznaniem. Świeże umyte liście
roztarte na papkę i przyłożone na klatkę piersiową pomagają w wypadku każdego ciężkiego schorzenia płuc, wriży, w uszkodzeniach
tkanek z niebiesko-czerwonymi obrzękami,

a nawet w zapaleniu kaletki maziowej. Działanie tych okładów z papki jest zdumiewające. Okłady z mocnego odwaru z liści podbiału
stosuje się na skrofuliczne wrzody. W przewlekłym zapaleniu oskrzeli z napadami i dławiącą
dusznością powinno się wdychać kilkakrotnie
w ciągu dnia pary z podbiału, zarówno z kwiatów jak i z liści. W krótkim czasie przynoszą
one dużą ulgę. Opuchnięte stopy powinno się
często kąpać w odwarze z liści podbiału.
Syrop
Syrop, który możemy sporządzić z liści podbiału, jest skuteczny w schorzeniach płuc i nieżycie oskrzeli. W glinianym garnku lub słoiku
na ogórki układa się na przemian warstwy
liści i surowego cukru, dopełniając, gdy osiądą. Następnie pełne naczynie przewiązuje się
dwiema lub trzema warstwami mocnego pergaminu lub celofanu i wstawia do dołka wykopanego w zacisznym miejscu ogrodu. Całość
przykrywa się deską i zasypuje ziemią. Równomierna temperatura wspomaga proces tworzenia się syropu. Po ośmiu tygodniach wykopuje się naczynie i zagotowuje się uzyskany
syrop raz lub dwa razy. Po oziębieniu zlewa się
go do mniejszych butelek o szerokich szyjkach.
Tak uzyskany syrop jest najlepszą ochroną
w okresie zimy i grypy. Zażywa się go po łyżeczce. W dolegliwościach astmatycznych i przewlekłych bronchitach, także tych, które występują
u palaczy, dobrze służy picie wiosną dwóch
do trzech łyżeczek herbacianych i świeżo wyciśniętego z liści podbiału soku zmieszanego
z filiżanką rosołu lub ciepłego mleka. Przy zapaleniu żył można na chore miejsce przyłożyć
roztarte liście podbiału zmieszanego ze świeżą
śmietaną i lekko obwiązać. Kiedy
bolą uszy, pomaga wkraplanie do
nich świeżo wyciśniętego soku
z liści.
Opracował
Zygmunt Lira
Bibliografia:
Porady i praktyka stosowania ziół leczniczych,
Maria Treben
Zioła w nalewkach leczniczych, Mateusz E.
Senderski
Zioła, K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki
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Nie zapomnieć mowy ojców
Rodzina
Witóm Was piyknie moji roztomili ludeczkowie!
Sómżeście mi bardzo bliscy, dyć sie spotykómy ze sobóm kożdy kwartał, co je sukcesym,
bo dzisiejszy świat tak mało się spotyko i łodwiedzo. Przeważnie widujymy sie roz do roku
na kierchowie na Wszystkich Świyntych, abo jak
tak pogrzyb trefi sie w rodzinie. I tu idzie usłyszeć:
- „Tato, na kiery to je z tóm loskóm?
- A to nie wiysz mamlasie, że to brat twojigo
starzyka”!
-„A ta wypyrczóno paniczka w tym kłobuku,
co przijechała szumnym autym pod kierchów?
Co to za jedna?
- To ciotka Krysia.
- A skónd jóm móm znać, kie jóm piyrszy roz
na łoczy widzym.”
Jo się nie dziwiym tej cerce, bo dzisiejsi młodzi ludzie sóm łokrodzani przez swojich łojców
z wielkigo bogactwa, jakim sóm więzy rodzinne.
Jeszcze taki myzgieł nie przidzie na świat, a już
mu łojcowie izbe rychtujóm, dźwiyrzy szyroko
łotwierają, wszystkim pokazują, jaki to bogactwo dziecku rychtujóm. I tak żyje w tej izbeczce
jak ptok w klotce.
Kupują mu, ło czym zamarzy i co modne na
świycie. Izba napełnióno roztomajtymi wercajgami, a za ścianóm wedle bracia też mieszkajóm
i takie szumne izby też mają. Jedyn do drugigo
mało się łodzywo, czasu nigdy ni ma. Każdy kajsi leci, fórt je zagónióny. Chyba jak sóm głodni,
i tu szczyści majóm, bo się przy lodówce w kuchni spotykajóm. Pore słów przerzóndzóm, zapiekanke zjedzóm, colóm popijóm i każdy się zbiyra
do tej swoji dziupli. I tak żywot im płynie w łodosobniyniu, nie wiedzóm, co to szczyśliwie żyć
razym z rodziną.
Tóż ni ma dziwoty, kie w radiu i telewizorze
słyszymy abo czytómy w gazecie, wiela to młodych ludzi życi se odbiero, depresja ich dosięgo,
u psychiatrów się lyczóm. Co to za straszno
srómota na tyn świat przylazła. My starsi furt
do zadku się cofiymy, ale nie pamiyntómy,
coby młodzi ludzie tak nimocni byli. Za naszych
www.parafiajaworze.pl

młodych roków na tym świycie inaczy sie żyło.
Kuchynie wielki po chałupach bywały. W nich
to sie całe rodzinne życi toczyło. Na postrzodku
stoł wielki stół, tu się jadło do kupy, śniodani,
łobiod i wieczerze. Tu sie rozwiązowało roztomajte starości rodzinne. Starka nejczyńści przez
łokno do pola się dziwała, a starzyk z wykryncónym fusym przy piecu przeważnie siodowoł,
kości wygrzywoł i pod blache przykłodoł, kie już
przyszła zima. I tak do kupy rodziny żyły. Jedyn
ło drugim wszystko wiedzioł, kaj je, kie przidzie,
a kie kapke chorowoł, cała rodzina mu pumogała. Tu bych kapke pocyganił, bo aji wszyscy
sómsiedzi sie starali i jak mogli pumogali. I tak
to było w tym downym świycie, żodyn sóm nie
był pozostawióny.
A dzisio? Co się porobiło. Tela wszyndzi piekła, że żyć niemiło. Pod jednym dachym rodziny
żyjóm, a jakby niymi czasem byli. Nic nie pobłoznujóm, nie pogodajóm, zamiast razym czasym sie wspierać, to jedyn drugimu życi zatruwo.
Nie bydym deli już tak narzykoł, bo żywot
krótki a czas ucieko. Tóż myślym, jak tu zaradzić
biydzie, by zaś wróciło życi rodzinne, by młody
człowiek, tyn zagoniony, miał kapke czasu do
sweji rodziny. By był ciekawy, co z czym to sie
jy, a tego łod starzyka dowiy sie hnet.
Ludkowie mili, łod nas starzyków też moc
zależy. Nie krytykujmy, nie przezywejmy, jyno
na gymbie fórt uśmiych miyjmy! I z wnukami sztame trzymejmy. Piyknie pytejmy, kiejmy
w potrzebie, by nóm pumógli serwować w tym
internecie, by my do przodku też się dziwali
a nie do zadku fórt zaglóndali. By dziecka i wnuki wiedzieli, że sóm nóm potrzebni!
Wtedy bydóm to czynić a naszóm izbe czynsto
łodwiedzóm, i krok po kroku, godóm wóm szczerze, nasza rodzina jak downi bydzie. I zaś śmiych
bydzie i błoznowani, i doradzani jedyn drugimu,
i łzy łobetrzyć też bydzie kómu.
Dobry Pónbóczku dej, by tak było, by w naszych rodzinach zaś była siła!
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50-lecie konfirmacji
1972 - 2022

Lista konfirmantów, którzy 28 maja 1972 roku przeżyli uroczystość konfirmacji:
Biłek Anna
Błahut Danuta
Chwastek Urszula
Dawid Halina
Fiedor Halina
Kohutek Urszula
Kukla Maria
Kriebelt Alina
Lorek Maria
Michnik Pawełka
Niesyt Krystyna
Ogrodnik Edyta
Raszka Janina
Rączka Julia
Sikora Lidia
Urbaś Helena
Wiencek Irena
Wiencek Alina
Biesok Henryk
Chmiel Jan
Chlebus Henryk
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Kantor Janusz
Król Erwin
Kłoda Roman
König Edward
Lorek Alfred
Mojeścik Karol
Mendrok Jerzy
Małczęć Wiesław
Mendroch Jan
Penkala Janusz
Penkala Rudolf
Rączka Henryk
Ryrych Jan
Ryrych Henryk
Rucki Piotr
Szlauer Gustaw
Szarek Gerard
Szarek Jerzy
Wizner Jerzy
Wiencek Piotr
Wiencek Jan
Zender Jerzy

12 czerwca 2022 roku w Święto
Trójcy Świętej,
w czasie nabożeństwa w Jaworzu,
chcemy wraz z jubilatami
podziękować Bogu
za łaskę i prowadzenie
w minionym 50-leciu i 60-leciu.
W pamięci miej, jak wśród wzruszenia łez za wiarę święty bój przyrzekłeś wieść; po życia swego kres na
tej opoce stój! Coś wyznawała w rozrzewnieniu i przeżywała w upojeniu,
w pamięci miej, w pamięci miej!
Śpiewnik Ewangelicki 448,2
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60-lecie konfirmacji
1962 - 2022

Lista konfirmantów, którzy 17 czerwca 1962 roku
przeżyli uroczystość konfirmacji:
Birger Irena
Chałupska Janina
Cholewik Emilia
Dawid Henryka
Dzida Janina
Gryczka Emilia
Jankowska Helena
Kajzar Helena
Kobiela Anna
Koenig Maria
Kukla Helena
Lorek Danuta
Lorek Irena
Lorek Zuzanna
Mikler Emilia
Mikler Emilia
Pieszka Anna
Pysz Marta
Ruśniok Otylia
Schlauer Halina
Sikora Anna
Suter Halina
Suter Wanda
Stekla Danuta
www.parafiajaworze.pl

Sztwiertnia Anna
Wiencek Irena
Wizner Marta
Bathelt Jerzy
Bernat Jerzy
Bohucki Gustaw
Bolek Jan
Bujok Jan
Bujok Roman
Chałupski Karol
Dawid Leszek
Heinrich Jerzy
Kidoń Franciszek
Kliber Jerzy
Król Jan
Krzyszpień Gustaw
Krzywoń Karol
Kubala Andrzej
Kubala Gustaw
Kubala Józef
Kubik Witold
Lorek Emil
Lorek Emil
Macura Paweł

Madzia Andrzej (Stanisław)
Michalik Edward
Mikler Jerzy
Niesyt Paweł
Paszek Władysław
Podstawny Karol
Prochorz Jan
Raszka Leon
Rupentalski Paweł
Ryrych Jan
Ryrych Marian
Wachmeta Franciszek
Wałach Piotr
Wiencek Jan
Wiencek Jan
Zender Paweł

Apel
Zwracamy się do czcigodnych jubilatów oraz do czytelników z serdeczną prośbą. Jeśli znane jest miejsce
zamieszkania konfirmantów, którzy
wyprowadzili się z terenu naszej Parafii, prosimy o podanie tej informacji do
kancelarii parafialnej.
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Dobra Książka
Jak przeżyć w szkole i w domu,
będąc nastolatkiem?

Tytuł niniejszego artykułu mógłby sugerować, że będzie traktował o czymś, co jest
związane z survivalem. Otóż nie, chociaż na
upartego „Dziennik cwaniaczka” jest o tym,
jak przeżyć i zostać przy zdrowych zmysłach,
zaczynając nową szkołę zwaną gimnazjum.
Wiem, że gimnazja w naszym kraju odeszły
w zapomnienie, ale przy okazji wyżej wspomnianego utworu niektórym przypomni się,
jak to w szkole było, a dla innych, jak jest.
Twórca „Dziennika cwaniaczka” Jeff Kinney (rocznik 1971) według tygodnika
„Time” jest jednym ze stu
najbardziej
wpływowych
ludzi na świecie. Dlaczego?
Ponieważ jest dość często
cytowanym autorem w różnych opiniotwórczych czasopismach. Oprócz pisania
projektuje gry komputerowe. Ta wszechstronność pozwala Kinney’owi,
jak sam mówi „na lepszy ogląd rzeczywistości,
która go otacza”. Seria „Dziennik cwaniaczka”
(na polskim rynku jest już 16 tomów) uczyniła
autora dość zamożnym człowiekiem, a wymyślona przez niego postać Grega Heffleya dość
rozpoznawalną pośród innych młodzieżowych
postaci.
W „Dzienniku cwaniaczka”, pierwszym tomie serii Jeffa Kinneya, poznajemy Grega
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w momencie, kiedy trafia do nowej szkoły.
Szybko orientuje się, że w gimnazjum nie będzie lekko i że otaczają go różne, dziwne przypadki. Cieszy się jednak, że ma u swego boku
najlepszego kumpla – Rowleya. O dziwo,
Rowley szybko zyskuje popularność, pod którą Greg chętnie się podpina. To stworzy cały
łańcuch zabawnych zdarzeń. Wszystkie swoje
doświadczenia Greg zapisuje w dzienniczku, zapierając się rękami i nogami, że to nie jest pamiętnik. Motywację do pisania dziennika (nie
pamiętnika) ma następującą: „Jak będę sławny
i bogaty, to dam dziennikarzom ten pamiętnik
i nie będę musiał odpowiadać na tysiące głupich pytań.” Takich bon motów używanych
przez Grega jest wiele. Stąd język bohaterów
„Dziennika” jest prosty, rubaszny i dość dosadny. Stany emocjonalne głównego bohatera
podkreślają jeszcze rysunki, których w powieści
jest niemało. Rysunki są bardzo proste i miłe
dla oka. Humor z całą pewnością jest udany.
Niejedna sytuacja ubawi czytelników do łez.
Jeff Kinney w swoich historyjkach wykreował bohatera, z którym dzieci mogą się
utożsamiać. Nie jest on żadnym ideałem,
ale jak mówi oryginalny tytuł dzienniczka – szkolnym mięczakiem,
który próbuje odnaleźć się
w nowej szkole. Jego próby
wpasowania się do nowego
środowiska lub zaimponowania kolegom są bardzo
zabawne i obrazują trudy
i znoje bycia uczniem, okresu, który dla dzieciaków generalnie jest dosyć trudny
i przez który trzeba po prostu jakoś przebrnąć.
Podsumowując. Co wyróżnia „Dziennik
cwaniaczka” spośród innych tego typu książek? Na pewno dosadny,
uczniowski język, zabawne
zdarzenia no i rysunki, które
świetnie puentują przedstawione historyjki.
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” Mk 10,14
01.01.2022
23.01.2022
20.02.2022
20.03.2022
27.03.2022
27.03.2022

Nasi zmarli:

Milena Magdalena Klecha			
Międzyrzecze
Witold Jakub Kurcyus				Czechowice-Dz
Marlena Ferfecka					Jasienica
Laura Michalina Racławska			
Jaworze
Magdalena Irena Szczepańska			
Jaworze
Oliwier Henryk Heinrich				Jasienica

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

08.12.2021

śp. Urszula Mańdok		

l. 69		

Bielsko-B

09.12.2021

śp. Janina Kajstura			

l. 88		

Cieszyn

12.12.2021

śp. Piotr Sobów			

l. 76		

Bielsko-B

25.12.2021

śp. Trauda Pyka			

l. 81		

Jasienica

27.12.2021

śp. Irena Knieżyk			

l. 85		

Jaworze

27.12.2021

śp. Grzegorz Świergała		

l. 39		

Rudzica

01.01.2022

śp. Karol Gawęda			

l. 76		

Cieszyn

09.01.2022 śp. Paweł Lorek			

l. 78		

Rudzica

10.01.2022

śp. Gertruda Jachniak		

l. 80		

Jasienica

28.01.2022

śp. Helena Karman			

l. 72		

Jaworze

02.02.2022 śp. Eryk Krehut			

l. 77		

Jasienica

11.02.2022

śp. Walter Wehsoly			

l. 79		

Jaworze

11.02.2022

śp. Zuzanna Kobiela		

l. 88		

Jaworze

19.02.2022

śp. Franciszek Bodzek		

l. 71		

Jaworze

28.02.2022 śp. Marta König			

l. 88		

Jasienica

28.02.2022 śp. Emilia Żywczok			

l. 91		

Jaworze

03.03.2022 śp. Jerzy Kliber			

l. 73		

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
www.parafiajaworze.pl

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
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Z życia i wiary

PLAN NABOŻEŃSTW
Jaworze

Jasienica

Świętoszówka

Kwiecień 2022
01.04

nabożeństwo pasyjne

17.30		

03.04 5 Niedziela Postu		
08.04

9.00

nabożeństwo pasyjne

10.04 6 Niedziela Postu		

10.00

8.00

17.30		

16.00

9.00

14.04

Wielki Czwartek		

15.04

Wielki Piątek			9.00

10.00

17.30		
10.00

					

17.00

17.04 Wielkanoc

10.00		

		

16.00
10.00

8.00

10.00

16.00		

17.30

8.00
10.00

18.04 Poniedziałek Wielkanocny

10.00		

8.00 		

10.00

24.04 1 Niedziela po Wielkanocy

10.00		

8.00 		

10.00

01.05 2 Niedziela po Wielkanocy

10.00		

8.00

10.00

08.05 3 Niedziela po Wielkanocy

10.00		

8.00

10.00

15.05 4 Niedziela po Wielkanocy

10.00		

8.00 		

10.00

Maj 2022

									
22.05 5 Niedziela po Wielkanocy

10.00		

						

18.00

26.05 Wniebowstąpienie Pańskie

17.00

29.05 6 Niedziela po Wielkanocy

9.00

18.00
8.00 		

10.00

konfirmacja

Czerwiec 2022
05.06 Zesłanie Ducha Świętego

10.00		

06.06 II Zesłanie Ducha Świętego

17.30		

12.06 Święto Trójcy Świętej		

10.00		

									

8.00 		

10.00

16.00
8.00 		

10.00

18.00

19.06 1 Niedziela po Trójcy Św.		
10.00		
Zgromadzenie 8.00
						 18.00 Parafialne
24.06 Zakończenie roku szkolnego

17.30		

16.00

26.06 2 Niedziela po Trójcy Św.

10.00		

8.00 		

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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10.00

Niektóre
poranne
modlitwy
są lepsze
od innych
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