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Od Redakcji

Po dwuletnich zawirowa-
niach związanych z koronaviru-
sem, w tym roku drugi kwartał 
w życiu naszej parafii wypełnio-
ny był wielką dynamiką wyda-
rzeń. Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego napełniły nasze kościoły i domy rado-
ścią, którą daje zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad 
śmiercią. Jedynie sytuacja w Ukrainie tłumiła  
i gasiła radość wielkanocnych nabożeństw  
i świątecznych spotkań w rodzinnym gronie. 
Niemniej w tym okresie Kościół z całą mocą gło-
sił i przypominał fundamentalną prawdę wiary, 
że w Jezusie Chrystusie dane jest nam zbawie-
nie i życie wieczne. Pod koniec maja 26 młodych 
ewangelików złożyło swoje konfirmacyjne ślu-
bowanie, a w Święto Trójcy Świętej obchodzili-
śmy jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji. 
Festiwal Chórów Ziemi Cieszyńskiej dopełnił li-
stę wydarzeń w parafii.

Wiosenna aura sprzyja wycieczkom, które or-
ganizowane są przez działające w naszej parafii 
grupy. Koło Pań oraz PTEw zorganizowały wy-
jazdy do ciekawych miejsc, o czym relacjonują 
w swoich artykułach. Dzieci i młodzież miały 
również ważne chwile w czasie nabożeństw na 
zakończenie roku szkolnego oraz podczas ognisk 
zorganizowanych w ogrodzie w Jasienicy

Równolegle do rozwijającego się życia para-
fialnego kontynuowane były prace w ramach 
termomodernizacji obiektów parafialnych. 
Mamy nadzieję, że w okresie letnim cały pro-
jekt zostanie zakończony i wszystkie obiekty, 
tj. stara szkoła w Jasienicy i Jaworzu, plebania  
i kościół w Jaworzu korzystać będą z prądu wy-
tworzonego z fotowoltaiki a źródłem ogrzewa-
nia będą pompy ciepła.

W życiu parafii okres wakacyjny to przede 
wszystkim lipcowe półkolonie dla dzieci oraz 
pamiątki założeń kościołów i kaplic. W tym 
roku te uroczystości będą połączone z jubile-
uszem 240-lecia powstania naszej parafii.

W kolejnym numerze informatora oprócz re-
lacji z działalności poszczególnych grup para-
fialnych są artykuły związane z historią, nauką 
Kościoła, refleksje etyczne zachęcające do prze-
myśleń. Życzymy przyjemnej lektury.

Ks. Andrzej Krzykowski

Nie troszcz się zbytnio 
o rezultaty

Szanowny Panie Boże
w odniesieniu do mojej modlitwy
z dnia 23 bieżącego miesiąca
pragnę nadmienić, 
że komputer, o który prosiłam 
jeszcze nienadszedł.
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Spotkanie ze Słowem Bożym
Lecz my nie jesteśmy z tych, 
którzy się cofają i giną, 
lecz z tych, którzy wierzą 
i zachowują duszę.

Hebrajczyków 10,39

Drodzy konfirmanci, siostry i bracia!
Jest tradycją w naszej parafii, że konfirman-

ci po uroczystości konfirmacyjnej robią sobie 
wspólne zdjęcie na schodach przy wejściu do 
kościoła. Przeglądając zdjęcia choćby sprzed 50 
czy 60 lat, umieszczone w naszym Informatorze 
i te dawniejsze, i bardziej współczesne, widzi-
my, że są one zawsze robione w tym miejscu, 
chyba, że pogoda na to nie pozwoliła. To zdję-
cie ma w sobie coś z symbolu, który obrazuje 
konfirmacyjne ślubowanie, w którym konfir-
manci przyrzekają, że w swoim życiu pójdą po 
schodach, to znaczy, że będą wzrastać w wierze 
w Jezusa Chrystusa, ale też będą budować spo-
łeczność naszej parafii, społeczność kościoła.

Za konfirmantami na tym zdjęciu widoczne 
są drzwi do naszego kościoła, które zaprasza-
ją do tego, aby wejść do środka. Konfirmacja 
nie jest drabiną do nieba, ale „schodami”, które 
prowadzą nas do życia w społeczności z naszym 
Panem, Jezusem Chrystusem i do życia w spo-
łeczności kościoła i swojej parafii. 

Gdy patrzyłem na to  grupowe zdjęcie kon-
firmacyjne, przyszła mi do głowy jeszcze jedna 
myśl. „Wszyscy stoją jakby na podium” - po-
myślałem, używając terminologii sportowej: 
wszyscy wygrali. Nie ma różnicy, że jedni stoją 
wyżej, inni niżej, jeszcze inni siedzą na krzesłach: 
oni wszyscy są na podium - wszyscy wygrali.

Dlaczego zwyciężyli? 
Bo przez 2 lata uczestniczyli w nauce konfir-

macyjnej? Rzadziej lub częściej byli w kościele? 
Bo opanowali jakąś część materiału?

Patrząc na to z ludzkiego punku widzenia na 
pewno tak. Czasami można odnieść wrażenie, 
że konfirmacją jest okazją do zdobycia nagrody; 

pieniężnej, albo jakiejś innej. Z całą pewnością 
jest w tym, co mówię, wiele prawdy. Chciał-
bym jednak dziś powiedzieć wam o innej wy-
granej, do której możecie dojść. O tej wygranej 
mówi nam krótki fragment z listu do Hebraj-
czyków, który przeczytałem na wstępie.

Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofa-
ją i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują 
duszę.

Takie słowa nie będzie wypowiadał ktoś, 
kto przegrał. Przegrany nie będzie ich odnosił 
do siebie. To słowa człowieka, który jest pew-
ny siebie, który z podniesioną głową idzie przez 
życie. Te słowa Apostoła, chyba przyznacie mi 
rację, brzmią bardzo atrakcyjne dla młodego 
człowieka, ale nie tylko. Te słowa mówią: je-
stem po właściwej stronie. Rzeczywiście z tych 
słów dochodzi do nas wielka pewność siebie  
i świadomość tego, kim jestem.

Drodzy bracia i siostry!
Ten werset biblijny pochodzi z czasów, kie-

dy bycie chrześcijaninem było niebezpieczne.  
W tym czasie chrześcijanie byli jeszcze niewielką 
mniejszością religijną w Imperium Rzymskim. 
Stanie po ich stronie i świadome przynależenie 
do nich wymagało dużej odwagi. Dlatego nie 
wszyscy w tym chrześcijaństwie wytrwali. Byli 
tacy, którym brakło odwagi, dlatego wycofali 
się, zagubili w tym świecie. Ten czas mamy już 
za sobą. My, tutaj w Polsce nie mamy żadnych 
religijnych prześladowań.  Mamy dziś wolność, 
która jednak spowodowała także to, że skoń-
czyły się czasy, kiedy uczestniczenie w niedziel-
nym nabożeństwie, bycie w kościele, było czym 
oczywistym i normalnym. Konfirmacja też już 
dziś nie jest oczywistą bramą do dorosłego, 
chrześcijańskiego życia. Myślę jednak, o to też 
proszę w modlitwie, abyście wy, drodzy konfir-
manci, nie poddawali się temu, o czym powie-
działem przed chwilą.  Wy macie być tymi, któ-
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rzy nie płyną z prądem tego świata, ale tymi, 
którzy podejmują decyzję, która wymaga i dziś 
wielkiej odwagi. To odnosi się do waszego oso-
bistego wyznania wiary. Kto dziś publicznie 
powie: Ufam Bogu. Bóg, Kościół, niedzielne 
nabożeństwo jest dla mnie ważne, ten czasem 
wiele ryzykuje, że zrobi z siebie głupca i zosta-
nie uznany za dziwaka. Kto chce być „dziwa-
kiem”? Nikt - a może jednak tak? A co, jeśli się 
okaże, że zwycięzcami są dziwacy?

Drodzy konfirmanci!
Ludzie prawdziwie wierzący, kochający Boga 

i swój kościół to ludzie, którzy mają wielkie 
marzenia - i wytrwale je realizują. Są to ludzie, 
którzy nie przejmują się tym, co myśli więk-
szość, dla których Chrystus, kościół, wiara nic 
nie znaczą. Oni są po prostu przekonani o słusz-
ności swoich działań, pewni swej wiary i swo-
jego przywiązania do kościoła. Oni trzymają się 
swoich przekonań i nie zapadają się pod ziemię.

Czy jesteście gotowi, drodzy konfirmanci, jak 
i my wszyscy na to, by być takimi ludźmi?

Czy jesteście gotowi pójść drogą za Chry-
stusem, któremu za chwilę będziecie ślubowa-
li swoją wierność? Czy my, którzy konfirmację 
mamy za sobą, żyjemy w tej wierności?

Droga, którą Jezus nam oferuje, to droga  
w zupełnie inny świat, różny od tego, z któ-
rym mamy do czynienia. To świat, w którym 
słabi i chorzy są szczęśliwi. W którym smutni 
doznają pociechy. Świat, w którym posiadanie 
i pragnienie więcej nie jest już ważne. Świat,  
w którym ludzie docierają do siebie ponad 
wszelkimi podziałami i szukają tego, co ich łą-
czy, a nie tego, co ich dzieli. Świat, w którym 
nie liczą się wyniki i panujący strach, że tych 
wyników nie osiągnę, ale w którym zaufanie 
do Boga usuwa wszelki strach. Świat, w któ-

rym miłość zwycięża - nawet nad śmiercią.
Jezus chce zmieniać ten świat, ale chce to 

czynić przez to, że będzie nas zmieniał, byśmy 
z Jego pomocą starali się taki świat budować. 
Jezus nadal potrzebuje tych, którzy będą Mu 
wierni, którzy będą trwać przy Nim w budowa-
niu takiego świata, o którym mówiłem przed 
chwilą.

To jest wielkie zadanie, które stoi przed nami 
wszystkimi. Możemy być dumni z tego, że 
Chrystus to zadanie kieruje i do nas. On chce, 
byśmy byli odważni. Byśmy nie byli z tych, 
którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wie-
rzą i zachowują duszę.

Bóg zaprasza nas, abyśmy żyli, wzrastali  
w swej wierze z Nim i przez Niego także dziś, 
w tym świecie. On wyciąga do nas rękę przez 
Jezusa, abyśmy nie zagubili się w czasie, który 
jest nam dany na ziemi.

Człowiek zgubi się w tym świecie, gdy bę-
dzie żył jak większość, która nie zna Boga i znać 
nie chce. Gubi się w życiu, w którym własne 
pragnienia i potrzeby przesłaniają mu spojrze-
nie na bliźniego. Człowiek gubi się w życiu,  
w którym słucha jedynie siebie, a nie słyszy 
głosu Boga.

Drodzy bracia i siostry, drodzy konfirmanci!
Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofa-

ją i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują 
duszę. Jako chrześcijanie takimi chcemy być. 
Dziś, kiedy będziecie składali swoje ślubowa-
nie w czasie konfirmacji, pamiętajcie, że takimi 
powinniście być w swoim chrześcijańskim ży-
ciu.

Dzięki błogosławieństwu, które jest wam 
dziś obiecane podczas konfirmacji, wy również 
możecie należeć do zwycięzców. Miejcie uf-
ność, wszyscy miejmy ufność w to, że Bóg nas 
nie opuści. Możemy ufać, że Bóg ma dla każde-
go z nas bogate, piękne, pełne i wyróżniające 
się w tym świecie życie, niezależnie od waszych 
talentów i zdolności.

Tego życia pełnego zapału w zmienianiu 
siebie na lepsze i w zmienianiu 
tego świata życzymy Wam, dro-
dzy konfirmanci i sobie. Amen.

ks. Władysław Wantulok
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W trosce o Dom Boży

R  E  K  L  A  M  A

Drugi kwartał br. dla Rady Parafialnej to 
nade wszystko kontynuacja spraw związanych 
z realizacją projektu termomodernizacji bu-
dynków parafialnych. Jasienica jest już goto-
wa, natomiast w Jaworzu prace nadal się toczą.

W ramach tego projektu w „starej szko-
le” wymieniono w całym budynku instalację 
grzewczą wraz z kaloryferami na nową. Ciepło 
dostarczane jest z pomp ciepła, które zasilane są 
prądem wytworzonym przez panele słoneczne.

Trwają także prace w kościele w Jaworzu, 
gdzie do wszystkich okien  od środka wsta-
wiane jest drugie okno. Jest to tafla zespolonej  
i sklejonej szyby, która, będąc wstawioną, ma 
w żaden sposób nie zasłonić starych, zabytko-
wych okien. Ma to na celu poprawienie efek-
tu cieplnego  w kościele. Posadzka pod ław-
kami na dole w kościele została pomalowana 
specjalną farbą, która ogranicza pochłanianie 
przez beton ciepła. Kolejnym etapem będą 
prace związane z wymianą ogrzewania w bu-
dynku, gdzie mieści się kancelaria.

W imieniu parafii chciałem bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim za składane ofiary 
na nasz kościół i remont „Starej Szkoły”. Szcze-
gólne podziękowanie dla tegorocznych jubi-
latów, którzy już odpowiedzieli na  nasz apel 
zamieszczony  w poprzednim numerze „ Z ży-
cia i wiary” i otworzyli się na nową inicjaty-
wę związaną z finansowaniem prac remonto-
wych. W toku są prace związane z ubikacjami 
dla pań i nową kuchnią. Mamy cichą nadzieję, 
że ten rodzaj wspierania parafii będzie realizo-
wany i przez kolejne miesiące.

Rada Parafialna na swych spotkaniach poza 
sprawami gospodarczymi zajmowała się tak-

że przygotowaniami do wyborów przedsta-
wicieli do synodu diecezjalnego oraz  do ob-
chodów 240-lecia naszego kościoła i 110-lecia 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jawo-
rzu. Centralne uroczystości będą miały miejsce  
w czasie pamiątki założenia kościoła w Jaworzu  
w dniu 21 sierpnia, kiedy Słowem Bożym bę-
dzie służył zwierzchnik naszego Kościoła, bi-
skup Jerzy Samiec.

Uroczystość tę poprzedzi jubileuszowy kon-
cert Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Ja-
worzu, który odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia. 
Wykonawcami koncertu będą obecni członko-
wie chóru oraz zaproszeni dawni jego członko-
wie. I tu chciałem wszystkich naszych wiernych 
bardzo gorąco zaprosić na wszystkie te uroczy-
stości - przyjdźcie i swoją obecnością dajcie wy-
raz więzi i przynależności do swojej parafii.

Rok bieżący w naszej parafii dla wszystkich 
jest rokiem jubileuszowym. Jednak na tle tego 
roku wielu z nas przeżywało lub będzie prze-
żywać swoje osobiste jubileusze: urodzinowe, 
konfirmacyjne czy też pożycia małżeńskiego. 
Dla mnie osobiście i dla wielu kolegów z mo-
jego rocznika ten rok jest także rokiem szcze-
gólnym. On budzi we mnie refleksję, którą nie 
tylko chcę się z Wami podzielić, ale także de-
dykować ją wszystkim tegorocznym jubilatom.

Duchowe bogactwo radości jubileuszo-
wego przeżycia, jego wielkość, można by na-
kreślić miarą tego, jak wielką głębią refleksji, 
potrafimy poruszyć w takiej chwili nasze ser-
ca, w spojrzeniu na minione swoje drogi, na 
drogę swej wiary, w spojrzeniu za siebie na to 
wszystko, co było udziałem naszych doznań, 
doświadczeń, jak i wszelkich dóbr, jakie los 
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kładł na drogach naszego życia.
Jedna ze współczesnych poetek, Krystyna 

Gołąbek na temat życia pisała: „Wędrowcem 
jestem na tym świecie, tylko ten jeden raz. Ze 
zmiennym szczęściem, wytrwale krok za kro-
kiem, w zły i dobry czas.”

I myślę, że gdyby te słowa przełożyć na 
język człowieka wierzącego i jeszcze bardziej 
uściślić, można by powiedzieć, że życie nasze, 
które zostało nam darowane od Boga, jest tu 
na ziemi naszą ziemską pielgrzymką do domu 
Ojca. Jest drogą, na której On, w jakże tajem-
niczy sposób, prowadzi nas przez radość i łzy, 
dobro i zło, dzień i noc, bogactwo i ubóstwo, 
zdrowie i chorobę, ale zawsze pozostawia-
jąc nas w Swojej bliskości. Czy tę bliskość na 
co dzień jesteśmy w stanie dostrzec i odczuć, 
kiedy pochłonięci zostajemy tym wszystkim, 
co dziś współczesny świat stawia do naszej 
dyspozycji? Czy potrafimy w codzienności ży-
cia oczyma wiary spoglądać na to wszystko, 
co nas otacza i widzieć  Boże działanie pośród 
nas? Widzieć tę wielką Jego łaskę i miłość, 
które przeplatają ścieżki i drogi życia każdego 
z nas. Życia, które mamy tylko jedno i jedną 
tylko sposobność, by przeżyć je pięknie, god-
nie i szczęśliwie. By pośród tego, czym zostaje 
ono ubogacone, odkrywać też i dla siebie sens 
życia, a może i powinność, by poprzez służeb-
ność naszych serc okazywać wdzięczność. Bo 
jak pisał Robert Moskin: „Jednym z darów ży-
cia jest to, że każdy, niezależnie od tego, jak 
jest zmęczony  i sponiewierany, znajduje po-
wody do radości i wdzięczności.”

Jubileuszowe obchody będą też wyrazem na-
szego dziękczynienia za darowane nam 240 lat 

naszego Kościoła. I życzę wszystkim Wam, aby 
ten rok ożywiał w sercu każdego z nas tę świa-
domość przynależności, którą nieść dalej będzie-
my, jako duchowe bogactwo naszej wiary.

Tę refleksję ubogaci także odrobina poezji,  
nieznanego autora 

„W poszukiwaniu szczęścia”
Szczęścia szukając często zmierzamy
drogą w kierunku całkiem nieznanym.
Wchodzimy wówczas do morza łez,
no gdzie to szczęście, gdzie ono jest?
By nie przegapić tego co blisko
pytamy siebie: gdzie to zjawisko?
Szczęście, którego tak nam potrzeba,
marząc myślimy o gwiazdce z nieba.
Szukając szczęścia i sensu życia,
nie mamy zwykle nic do ukrycia.
A otwierając się przed innymi,
sercem na dłoni jak deser wnosimy.
Człowiek sam siebie też nie docenia,
życie się toczy, a świat się zmienia.
Warto więc usiąść z bliskimi do stołu,
i szczęścia nie szukać jak wiatru w polu.
Trzeba nauczyć się je dostrzegać 
I o majątek wciąż nie zabiegać. 
Bo ten szczęśliwy, kto szczerze wierzy, 
że od nas samych ono zależy. 
Są takie serca co się wspierają w potrzebie
I ciepłe dłonie, co Twą dłoń uścisną.
Jest taka dobroć, co serce ogrzeje,
przyniesie radość i nadzieję.

Kurator Parafii 
 Ryszard Milli

R  E  K  L  A  M  A

Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

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

www.pogrzeby.bielsko.pl

Uzupełnienie

Fragmenty kazania ks. Traugotta  
Bartelmusa, proboszcza Parafii w Cieszynie,  
które zostało wygłoszone w czasie uroczysto-
ści poświęcenia budowy Domu Modlitwy  
w Jaworzu 12 marca 1782 roku zamieszczone  
w poprzednim numerze informatora  
parafialnego zostały przetłumaczone przez  

ks. Ryszarda Janika.
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Pierwszego lipca mija rok, odkąd zostałam 
zatrudniona na stanowisku kościelnej w tutej-
szym kościele w Jasienicy.

Na początku chciałabym bardzo podzię-
kować księżom W. Wantulokowi i A. Krzy-
kowskiemu za ogromne zaufanie i okazaną 
życzliwość. Podziękowania kieruję również 
do mojego poprzednika, byłego kościelnego, 
p. Henryka Kriszpina, za cenne wskazówki  
i podpowiedzi związane z poznawaniem za-
kresu moich zadań i obowiązków. Przy tej oka-
zji chciałabym życzyć panu Henrykowi dużo 
zdrowia i szybkiego powroty do sprawności. 
Serdecznie dziękuję również panu Gustawowi 
Malikowi za wspaniałą współpracę.

Miniony rok pracy jako kościelnej w Jasie-
nicy był dla mnie pełen nowych wyzwań. Na 
początku bałam się, że nie sprostam powierzo-
nej mi funkcji, ale dzięki pomocy mojego męża 
i życzliwości wielu osób szybko się wdrożyłam 
w różne sytuacje wynikające z życia Kościo-
ła. Czuję ogromną odpowiedzialność za ko-
ściół, cmentarz i szkółkę wraz z jej otoczeniem, 
a zarazem cieszę się, że dzięki byciu kościelną 
mam możliwość poznawania tak wielu para-
fian – jesteście wspaniali! Pragnę podzięko-
wać Wam za każde dobre słowo, to bardzo 
mnie motywuje do dalszej pracy. Jesteście tak 
bardzo otwarci w stosunku do mojej osoby  
i doceniam to, że obdarzacie mnie tak wielką 
sympatią i zaufaniem. Musimy wspólnie dbać 
o kościół i cmentarz, ponieważ Kościół to nie 

Poznajmy się bliżej

tylko budowla, ale przede wszystkim to ludzie, 
którzy go tworzą!

Na zakończenie mojego krótkiego podzięko-
wania pragnę zapewnić o moim wielkim za-
angażowaniu w trosce o kościół i jego obejście 
oraz „szkółkę” z ogrodem. Pragnę przytoczyć 
cytat z 1 listu ap. Pawła do Koryntian 15,58, 
który mnie motywuje i prowadzi w służbie 
bycia kościelną:

„A tak (…) bądzicie stali, niewzruszeni, 
zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wie-
dząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu”.

Angelina Kasperek

W czasie Zgromadzenia Parafialnego, które 
odbyło się w niedzielę 19 czerwca 2022 roku 
zostali wybrani delegaci z naszej parafii do 
Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. 
Delegatami zostali wybrani wg kolejności al-
fabetycznej:
- Józef Król,
- Józef Łuczyna,
- Jerzy Ryrych,
- Alina Wiencek-Weiss.

Zastępcami zostali: Roman Chmiel i Bogu-
sław Krzywoń.

VII Kadencja Synodu Diecezjalnego roz-
pocznie się jesienią tego roku. Nowo wybra-
nym delegatom  składamy serdeczne gratulacje  
i życzymy Bożego prowadzenia na tej płasz-
czyźnie służby w Kościele.
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Zamyślić się na chwilę

Czy wystarczy napisać wiersz poświęcony 
pamięci Daga Hammarskjoelda? Czy subiek-
tywne wrażenia, które mieszczą się w i między 
linijkami tekstu mogą oddać całokształt życia 
wyjątkowego człowieka? W  pewnym sensie 
każdy z nas jest wyjątkowy. Ale ten luteranin, 
urodzony 29 lipca 1905r. w szwedzkim Joenko-
eping, portowym mieście nad południowym 
krańcem jeziora Wetter – otwiera nie tylko 
moje oczy na Boga i świat.

Co dostrzegam w pierwszej kolejności? Wi-
dzę:     „Samotnie stojący dom”
Pod zamkniętymi powiekami
Obraz jak na jawie
Uczy wrażliwości na piękno
Nie trzeba jechać do Skandynawii by zobaczyć
Na równym dnie kotliny
Otoczonej pagórkami
Samotnie stojący dom

Ile domów
Tyle tęsknot człowieka
Do jego solidnych fundamentów
I ścian obrosłych winobluszczem
Z szachownicą okiennic
I pelargonii w doniczkach na każdym parapecie

Oby tylko dym wydobywał się
Z komina
Oby pulsowało życie

Myślę, że ważne jest powtarzanie choćby 
zarysów pulsującego błogosławieństwem ży-
cia tego, którego zwie się ewangelickim misty-
kiem.

Dag Hammarskjoeld, wychowany w at-
mosferze bardzo religijnego domu, spędzał 
dzieciństwo i wczesną młodość w dużym po-
czuciu samotności. Był najmłodszym z czterech 
synów Agnes i Hjalmara Hammarskjoeldów, 
o 5 lat młodszym od trzeciego z braci. Uczu-
cie osamotnienia u chłopca pogłębiał bojkot 
ze strony kolegów szkolnych, spowodowany 

niepopularnością polityki jego ojca, który był 
premierem Szwecji w latach pierwszej wojny 
światowej. Dag rósł więc zwrócony do wnętrza 
duszy, samotnej, wrażliwej na piękno przyro-
dy. Do samotności przywykł, bywała dla nie-
go azylem, gdy z dala od zgiełku życia szukał 
odpowiedzi na pytanie o jego sens. Z tego py-
tania mógł się narodzić wybór studiów filo-
zoficznych, gdyż uzupełnienie wykształcenia  
o prawo i ekonomię było podyktowane bar-
dziej praktycznym zamiarem, zgodnym z ro-
dzinną tradycją, mianowicie przygotowa-
nia się do służby publicznej w administracji 
państwowej. Pozostała jednak wyniesiona  
z domu wiara, że Bóg JEST, że można Go 
SPOTKAĆ, DOŚWIADCZYĆ, USŁYSZEĆ – pod 
warunkiem wewnętrznego wyciszenia i pod-
dania się pociągającej mocy Jego wezwania. 
Hammarskjoeld na swej drodze czyni wciąż 
nowe odkrycia: czytając Ewangelię podej-
muje wezwanie Jezusa do naśladowania Go. 
Ale odkrywa też, że taki wybór i taka droga 
oznacza w perspektywie krzyż, gotowość do 
oddania życia. Hammarskjoeld zanurzony  
w życiu świata, przebywający jako Sekretarz 
Generalny ONZ (1953-1961) w samym jego 

O samotnie 
stojącym domu
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Okruchy sztuki

centrum, on, który przyczynił się do rozwiąza-
nia kryzysu sueskiego w 1956r., otoczony przez  
ludzi często przeciętnych, czasem osoby małe-
go ducha, pozbawiony wsparcia, z poruszającą 
szczerością opowiada o swej drodze mistyka. 
Pisze o błogosławionym spotkaniu w modli-
twie z Jedynym Bogiem, ale i o nocy ciemnej, 
o rozterkach, rachunkach sumienia, dojmują-
cym uczuciu samotności, wreszcie o rozkwicie 
swej miłości do innych ludzi, która też jest 
darem Boga. Wyznaje, jak pełniąc obowiązki 
Sekretarza Generalnego, niejednokrotnie czuł 
rękę Boga na swojej głowie.  „Drogowskazy” 
– pamiętnik osobisty, w pierwotnym zamyśle 
nieprzeznaczony do druku, do dziś fascynuje 
czytelników, gdyż ukazuje człowieka współ-
czesnego, żyjącego w świecie, w odpowiedzial-
nej służbie publicznej, a jednocześnie trwają-

cego w żywej relacji z Bogiem. Chociaż Dag 
Hammarskjoeld był kimś wybitnym, uzdol-
nionym intelektualnie - bez przerwy pracował 
nad kształtowaniem w sobie głębokiej poko-
ry, skromność była jego naturalną cechą.

Zginął w katastrofie lotniczej nad dzisiejszą 
Zambią 18 września 1961r. Pośmiertnie uhono-
rowany został pokojową nagrodą Nobla. Jak 
wciąż celne zdają się być jego słowa:  Droga – 
masz nią iść; szczęście – masz o nim zapomnieć; 
kielich – masz go do dna wypić; ból – masz 
go ukryć; odpowiedź – masz się 
jej nauczyć; koniec – masz go 
udźwignąć...

Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk

Oto daję wam 
wszelką roślinę
Oto daję wam wszelką roślinę wydającą na-
sienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, któ-
rych owoc ma w sobie nasienie: niech będzie 
dla was pokarmem! 

(1 Księga Mojżeszowa 1,29)

Hiszpańska Almeria – oriental-
na stolica Andaluzji położona na 
słynnym Costa del Sol. Popular-
na miejscowość wypoczynkowa 
o bogatej historii, z mnóstwem 
zabytków oraz prosperującym 
portem handlowym i rybackim. 
Jednak atrakcyjna okolica ma 
swoją ciemną stronę, nie bez po-
wodu nazywana jest także spiżar-
nią Europy czy morzem plastiku. 
Dzięki świetnym warunkom kli-
matycznym (średnia roczna tem-
peratura to 18 stopni Celsjusza) 
jest to miejsce, gdzie uprawia się 
ogromną ilość warzyw dostarcza-
nych na rynki w całej Europie. 

Teren upraw jest tak duży, że jest widoczny na 
zdjęciach satelitarnych Google Earth,  a nawet 
z międzynarodowej stacji kosmicznej NASA. 
Jego powierzchnia to około 31 tys. hektarów 
foliowych szklarni. Jest to najbardziej rozległy 
obszar szklarni na świecie. Pod tym morzem 
plastiku uprawiane są m.in. pomidory, ogórki, 
papryki, brzoskwinie, cukinie itp. Około 80% 
uprawianych produktów jest eksportowanych 
do północnej Europy. Jedna trzecia do Nie-
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miec, następnie do Francji, Wielkiej Brytanii  
i Holandii, a także Polski.

Intensywna produkcja rolna nieodwołalnie 
zmieniła krajobraz naturalny. Foliowe tunele 
pokrywają ogromne powierzchnie i dostoso-
wują się do topografii krajobrazu. Świetnie 
uwiecznił to zjawisko w swoim projekcie pt. 
„The Greenhouse series” niemiecki fotograf 
Tom Hegen. Specjalizuje się on w fotografii lot-
niczej, dzięki której pokazuje, jak bardzo prze-
kształcony został krajobraz w miejscach, gdzie 
wydobywa się surowce czy produkuje dobra 
konsumpcyjne. W jego pracach przewijają się 
tematy wydobycia i spalania paliw kopalnych, 
produkcji rolnej, ogrodnictwa i uprawy roślin, 
turystyki i komunikacji.

Prace Toma Hegena, dzięki swojej skali, po-
kazują jak bardzo przetworzona została natu-
ra na potrzeby człowieka. Pokazuje on wpływ 
przedsięwzięć przemysłowych i produkcyjnych 
na aktualny wygląd i zasoby naszej planety. 
Na stronie artysty czytamy o jego projekcie: 
hiszpańskie szklarnie dostarczają owoce i wa-
rzywa dla Europy przez cały rok, ale ma to swo-
je dosyć poważne konsekwencje – obszar ten 
słynie ze słonecznego, ale bardzo suchego kli-
matu, uprawy są uprawiane prawie wyłącznie  
w szklarniach i są sztucznie nawadniane. Ocze-
kiwania produkcyjne są 30 razy wyższe niż 

przeciętnej europejskiej ziemi 
uprawnej. Wody gruntowe 
są zanieczyszczone nawozami  
i pestycydami. Każdego 
roku powstaje około 30 
000 ton odpadów z two-
rzyw sztucznych. Według 
doniesień część odpadów  
z tworzyw sztucznych spływa 
do Morza Śródziemnego.

Kolejnym problemem 
jest wyzyskiwanie taniej 
siły roboczej. Przy uprawie 
i zbiorach warzyw i owo-
ców pracuje od 80 do 100 
tys. ludzi, głównie migran-
tów, z których znaczna część 
pracuje bez umów i świad-
czeń społecznych. Staw-
ka za godzinę to niecałe  
5 euro, czyli dużo mniej niż 

przeciętne wynagrodzenie za taką pracę w Hisz-
panii. Standardowy dzień pracy to 12-14 godzin  
w 40-stopniowym upale. Wielu z pracowni-
ków nielegalnych nie może sobie pozwolić na 
wynajęcie mieszkania, zasiedlają więc prze-
strzenie między szklarniami, budując prowizo-
ryczne schronienia z folii i blachy, o prowadzi 
z kolei do powstawania slamsów.

Fotografie Toma Hegena ilustrują rozległy 
wpływ obecności człowieka na Ziemi. Nasze 
zapotrzebowanie na produkty, które nie rosną 
w naszym sąsiedztwie, i potrzeba ich dostęp-
ności przez cały rok wywiera presję na świat 
natury, którego zasoby są coraz bardziej agre-
sywnie wyczerpywane, a proces ten jest nie-
stety nieodwracalny. Spojrzenie „z lotu ptaka” 
pozwala uzmysłowić sobie ska-
lę tego zjawiska, w którym śro-
dowisko naturalne jest niestety 
coraz mniej „naturalne”.

Małgorzata Łuczyna
Źródła:
Tom Hegen https://www.tomhegen.com/
https://www.theguardian.com/global-deve-
lopment/2020/sep/20/we-pick-your-food-mi-
grant-workers-speak-out-from-spains-plastic-
sea
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Małe studium biblijne

Ofiarowanie Izaaka
Historie biblijne przedstawiające nam dzieje 

ludzi, choćby patriarchy Abrahama, przekazują 
opis sytuacji, narrację. Nie ukazują jednak we-
wnętrznych przeżyć, przemyśleń, wewnętrznej 
walki „za” i „przeciw”. Nie dochodzą do sedna 
dramaturgii historii. Tak jest i z historią opisaną 
w 1 Mż 22,1-19, która rozpoczyna się od określe-
nia „po tych wydarzeniach”. „Te wydarzenia” 
to wygnanie Hagar, to zawarcie przymierza  
z Abimelechem. Nie stały się one w mgnieniu 
oka, ale trwały jakiś czas i miały swoją drama-
turgię. W czasie ich realizacji nastąpił nieokre-
ślony upływ czasu, czasu, w którym wszystkim 
przybyło lat, doświadczenia. Abrahama czeka 
kolejne, bo Bóg postanowił wystawić na próbę 
jego wiarę i posłuszeństwo. Bóg wezwał go po 
imieniu: Abrahamie! „Ojcze wielu narodów”! 
Takie jest znaczenie tego imienia, nadanego 
jemu, zresztą przez Boga. Na to Boże wezwa-
nie Abraham nie jest głuchy. Słyszy je, reaguje 

1 Mojżeszowa 22,1-19
Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abraha-

ma na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on 
odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, 
jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj 
się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopal-
nej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy 
Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego  
i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego 
Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał  
i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. 
Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i uj-
rzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do 
sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec 
pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do 
was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył 
je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień 
i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swe-
go Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: 
Oto jestem, synu mój! I rzekł: Oto ogień i drwa, 
a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpo-
wiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, 
synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miej-
sce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam 
Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna 

swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach.  
I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby 
zabić syna swego. Lecz anioł Pański zawołał nań  
z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: 
Otom ja! I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie 
czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż 
nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna 
swego. (A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za 
sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. 
Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył 
go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał 
Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi 
się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie.  
Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na 
Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, 
mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś 
się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci bło-
gosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo 
twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu 
morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzy-
jaciół swoich, i w potomstwie twoim błogosławio-
ne będą wszystkie narody ziemi za to, że usłucha-
łeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług 
swoich i wstawszy poszli razem do Beer-Szeby.  
I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.
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na nie, odpowiadając krótko i zdecydowanie: 
„Otom ja!” Co oznacza ta odpowiedź? Słyszę 
Ciebie, Boże i jestem gotów wypełnić Twoje 
Słowo, Twoją wolę! Jestem gotów, mimo iż 
nie znam jeszcze Twojego życzenia, polecenia.

Czy to nie lekkomyślność obiecywać Bogu 
posłuszeństwo, zanim się usłyszy Jego żąda-
nie? Człowiek niewierzący, nieufający Bogu 
z pewnością kalkulowałby, czy opłaci mu się 
słuchać Boga. Liczyłby zyski i straty. Człowiek 
ufający Bogu natomiast wie, że On go strzeże  
i prowadzi. Abraham wielokrotnie przekonał 
się o Bożej obecności w swoim życiu. Przeko-
nał się, że Bóg dotrzymuje danego słowa, cho-
ciaż nieraz długo na to trzeba czekać. 

Abraham, „ojciec wielu narodów” odważnie 
się zameldował i usłyszał Boże polecenie: „(…)
weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, któ-
rego miłujesz i udaj się do kraju Moria, i złóż 
go tam w ofierze całopalnej (…)”. Weź swego 
ukochanego syna, najdroższego twojemu sercu, 
na którego narodziny czekałeś tyle dziesięciole-
ci (Abraham miał 100 lat, gdy urodził się Iza-
ak). Czy Bóg z niego zakpił, zmieniając mu imię 
Abram na Abraham? Czy zakpił z jego nadziei? 
Z jego ojcowskiej miłości, tym bardziej że prze-
pędził Ismaela z jego matką Hagar? 

„Udaj się do kraju Moria”. Brak wskazówek 
do ustalenia kraju, o który chodzi, co powodu-
je liczne rozbieżności między egzegetami. Tra-
dycja tę górę umiejscawia w Jerozolimie, tam 
gdzie Jezus złożył w ofierze swe życie. „Złóż go 
tam w ofierze całopalnej”. Ofiara ta polegała 
na rytualnym zarżnięciu ofiary i jej spaleniu. 
Składanie ofiar z dzieci stosowali Fenicjanie 
i wiązał się on z potępianym kultem bóstwa 
Molocha (np. 3 Mż 18,21;20,1-5). 

Polecenie było krótkie, zrozumiałe. Wy-
zbądź się tego, co najcenniejsze, co najdroższe 
twojemu sercu. Wyzbądź się przyszłości, „za-
bezpieczenia na starość” i daruj to Bogu, temu, 
który ci to dał. Narrator nie informuje nas  
o przemyśleniach Abrahama, o wewnętrznej 
walce, może nawet o kłótni z Bogiem. Infor-
muje nas o tym, że Patriarcha wstał wczesnym 
rankiem, osiodłał swego osła, wziął dwóch ze 
sług, syna Izaaka, a narąbawszy drew na cało-
palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym 
mu Bóg powiedział. Opis ten informuje nas, że 
Abraham nie zwlekał z podjęciem decyzji wy-
konania Bożego polecenia. Uważał, dodajmy 
słusznie, że należy je natychmiast wykonać. 
Dziwi nas jednak to, że Abraham osobiście 
osiodłał osła i narąbał drwa na całopalenie. 
Czy było to wyładowanie stresu, odciążenie 
głowy pracą? A może było to tak ważne, że 
chciał zrobić to osobiście?

Ta dziwna karawana wyruszyła do miejsca 
i celu znanego tylko Abrahamowi. Narrator 
nie podaje nam nastrojów jej uczestników, te-
matów rozmów. Cisza, miejsce na snucie do-
mysłów. Narrator „budzi się” trzeciego dnia 
wędrówki i powiadamia o pojawieniu się na 
horyzoncie miejsca wskazanego przez Boga. 
Powiada także, że Abraham polecił sługom 
pozostanie na miejscu i pilnowanie osła. Za-
stanawiające są słowa Abrahama skierowane 
do sług: „Ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy 
się pomodlimy, wrócimy do was”. Kłamstwo, 
aby nie wtajemniczać sług albo nie wyjawić 
za wcześnie Izaakowi, co się ma stać? Wiara 
Abrahama na dalsze życie swoje i syna, wia-
ra, że Bóg nie będzie chciał tej ofiary? A może 
proroctwo?

Abraham załadował drewno na barki syna, 
sam zaś wziął nóż do zabijania ofiary i ogień 
(najprawdopodobniej dwa krzemienie lub 
rozżarzone kawałki zwęglonego drewna) do 
podpalenia stosu ofiarniczego. Czy wszystko 
mają, by złożyć ofiarę? Izaak zauważył pe-
wien zasadniczy brak. Nie mieli zwierzęcia 
ofiarniczego! Zwrócił się więc z wielkim sza-
cunkiem do rodzica przejmującymi słowami: 
„Ojcze mój”. Zwrot ten oznacza bliską, uczu-
ciową więź. Jestem twoim synem, darzę cię 
szacunkiem i posłuszeństwem. W odpowiedzi 
również usłyszał słowa wyrażającą ojcow-
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ską miłość i troskę: „Synu mój”. Po wyrażeniu 
wzajemnego szacunku na linii syn-ojciec Izaak 
zadał rezolutne pytanie: „A gdzie jest jagnię 
na całopalenie?” Nie wiemy, co wtedy czuł 
Abraham, czy krwawiło mu serce. Abraham na 
rzeczowe, konkretne pytanie równie konkret-
nie odpowiada: „Bóg upatrzy sobie jagnię na 
całopalenie”. Znów zadajemy sobie pytanie. 
Kłamstwo? Wymijająca odpowiedź, by nie 
wzbudzić podejrzeń syna? A może jednak głę-
boka wiara i nadzieja Abrahama, że Bóg do-
brze zakończy sytuację? Uważam, że ta odpo-
wiedź wypłynęła z głębokiej wiary Abrahama  
w Boże miłosierdzie i Bożą łaskę. Właśnie dla-
tego, że Abraham ufał w Bożą miłość, nie pękło 
mu serce podczas wędrówki na górę i rozmo-
wy z synem. W końcu dotarli do wskazanego 
miejsca i w tempie ponaddźwiękowym dowia-
dujemy się o dalszych czynnościach. Abraham 
zbudował ołtarz. Domyślamy się, że z kamieni, 
które trzeba było pozbierać, przenieść, ułożyć, 
zamiast zaprawy używając ziemi, piasku. Czy 
Izaak mu w tym pomagał? Jak długo trwała ta 
budowa? Wszak na tym ołtarzu miał położyć 
syna, a więc nie mógł być malutki i niski. Po 
zbudowaniu ołtarza ułożył na nim przytrans-
portowane drwa. Potem związał syna swe-
go. Nie bronił się? Nie szarpał? Nie protesto-
wał i nie pytał się? Relacja nie informuje nas  
o szczegółach. Tradycja rabiniczna akcento-
wała dobrowolną współpracę syna chcącego 
dobrowolnie stać się ofiarą. Abraham położył 
związanego syna na ułożonym stosie drew-
na i wyciągnął nóż, by zabić syna. Abraham 
nie procesuje się, nie kłóci się z Bogiem. Nie 
pyta się: „Dlaczego?” W pełni poddaje się woli 
Bożej, a w swoim sercu syna ofiarował Bogu 
już znacznie wcześniej. Stało się, gdy wyruszał  
w trzydniową podróż, podczas niej, podczas 
wędrówki na górę Moria.

W chwili podniesienia ręki do zabicia ofia-
ry nieoczekiwanie zjawił się Boży posłaniec, 
anioł. Zjawił się z pilną misją powstrzymania 
Abrahama przed wykonaniem Bożego pole-
cenia. „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń 
mu nic!” Powodem powstrzymania jest bojaźń 
Boża u Abrahama i bezwzględne posłuszeń-
stwo Bogu, którym Abraham określił siebie  
i swoją wiarę.

Abraham zareagował na głos anioła, zmie-

nił punkt, w który się wpatrywał. Ujrzał za 
sobą barana zaplątanego rogami w krzakach. 
Kiedy, jak i skąd się tam wziął? To Bóg, któ-
ry zatroszczył się o zwierzę ofiarne, otworzył 
oczy Abrahama, zmienił jego punkt patrzenia. 
Abraham wziął barana i złożył go w ofierze za-
miast syna. To pierwsza ofiara zastępcza złożo-
na w zamian za czyjeś życie. Bóg nie zawiódł 
Abrahama. On upatrzył sobie zwierzę ofiar-
ne! Nadzieja Abrahama zmaterializowała się, 
spełniła. Opatrzność Boża czuwała nad nim  
i nad jego synem, dlatego też to miejsce na-
zwał „Pan zaopatruje”. Jest ono przypomnie-
niem, że „nie śpi ani nie drzemie stróż Izraela”. 
Pan Bóg troszczy się i opiekuje człowiekiem, 
nie zawodzi.

Po złożeniu ofiary z baranka anioł przeka-
zuje Abrahamowi słowa Boga. Przysięgam na 
siebie samego, czyli to, co mówię, już jest speł-
nione w chwili wypowiedzenia słowa. Ponie-
waż to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się, ofiaro-
wać mi jedynego syna swego, w tych słowach 
Bóg potwierdza, że dostrzegł posłuszną wiarę 
Abrahama i wypełnianie przez niego woli Bo-
żej. Odtąd ludzie przekonywali się, gdy w od-
powiedzi na Boże wezwanie oddawali Jemu 
to, co było dla nich najcenniejsze, to Bóg przy-
wracał im tę rzecz. Tak jak zwrócił Bóg Abraha-
mowi syna.

Po tym uroczystym wstępie następują sło-
wa Bożego błogosławieństwa. Będę ci bło-
gosławił obficie, czyli będę obdarzał ciebie 
szczęściem, powodzeniem, opieką. Słowami 
„Rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak 
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gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu 
morza” Bóg powtarza i wzmacnia obietnicę 
już wcześniej wypowiedzianą (1 Mż 15,5), za-
powiadając powstanie licznego ludu. To się 
wypełniło, z jego potomstwa, z jego narodu 
narodził się Jezus Chrystus! Obietnica „Po-
tomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół 
swoich” zapowiada zdobycie miast, ziemi i po-
konanie nieprzyjaciół. W potomstwie twoim 
błogosławione będą wszystkie narody ziemi 
za to, że usłuchałeś głosu mego. Jest to bardzo 
ważne błogosławieństwo, bo dotyczy ono nie 
tylko potomstwa wg ciała, ale i tego wg wia-
ry. Dlatego też ap. Paweł w Ga 3,8-9 powie-
dział: „A Pismo, które przewidziało, że Bóg  
z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio 
zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą 
błogosławione wszystkie narody. Tak więc 
ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogo-
sławieństwa z wierzącym Abrahamen”.

Po zakończeniu ofiary i otrzymaniu Bożego 
błogosławieństwa Abraham wrócił do sług  
i razem wrócili do Beer-Szeby. 

Narrator milczy o Izaaku, dając pole dla na-
szej fantazji. Nie wiemy, kiedy go Abraham 
rozwiązał ani też, co sobie powiedzieli. A może 
Izaak w szoku uciekł albo - jak mówią rabinicz-
ne legendy - został przez Abrahama odesłany 
do Hebronu, gdzie przez trzy lata leczył rany. 
Nie wiemy, jak to ofiarowanie wpłynęło na 
ich późniejsze relacje. Czy miało ono wpływ 
na psychikę Izaaka? Na jego wiarę w Boga? 
Czy Izaak niosący na swoich ramionach drze-
wo na ofiarę nie zapowiada nam Jezusa nio-
sącego drzewo na miejsce swojej ofiary? Jan  
w 19,16-17 napisał: „ Wtedy to wydał go im na 
śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odpro-
wadzili go. A on dźwigając krzyż swój, szedł 
na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po he-
brajsku zwie się Golgota.” Tę zapowiedź ofia-
ry widział Jan Chrzciciel, zobaczywszy Jezusa 
powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1,29). Tak też to odczytywali 
Ojcowie Kościoła widzący w woli ofiarowa-
nia Izaaka zapowiedź ofiary Chrystusa, jedy-
nego, umiłowanego Syna Bożego. Apostoł Pa-
weł w Rz 8,32 wyznał: „(…) On, który nawet 
własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas 
wszystkich wydał (…)

Abraham przez całe swoje życie uczył się 

ufać Bogu i był Jemu wierny i posłuszny. 
Teraz, po raz kolejny, nauczył się ufać Bogu  
w sytuacji, w której wydawało się, że wyma-
ga rzeczy przekraczającej ludzkiej logiki. Zaufa-
nie Bogu i Boże słowo pomogło spojrzeć mu 
na sytuację z nowej, Bożej perspektywy. Bóg 
ciebie także uczy wierzyć i chce, abyś na swo-
je życie spojrzał z nowej perspektywy. Z per-
spektywy Krzyża Jezusa Chrystusa, jedynego 
Syna Bożego ofiarowanego za twoje grzechy, 
posłusznego woli Ojca, aż do śmierci. Z per-
spektywy Getsemane, gdzie Jezus modlił się 
„Wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36). 
Abraham, a tym bardziej Jezus, ma być dla 
każdego z nas wzorem wiary i posłuszeństwa.  
Jezus w J 8,39 wzywa: „Jeżeli jesteście dziećmi 
Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama”, 
to znaczy zawsze ufajcie Panu i poddawajcie 
się Jego woli, wiedząc, że was miłuje i ma  
w opiece. Wartość jego wiary uwidaczniała 
się podczas prób a najbardziej ukazała się pod-
czas tej ostatniej, kiedy miał ofiarować umi-
łowanego syna. Prawdziwa wartość twojej 
wiary ukazuje się wtedy, gdy swoim posłu-
szeństwem ukazujesz, że Bóg zajmuje pierwsze 
miejsce w twoim życiu, jak wzywają znane ci 
słowa z katechizmu: „Powinniśmy Boga nade 
wszystko bać się, miłować go i ufać Jemu”. Bóg 
chce posłuszeństwa i zaufania. Nie chce żadnej 
ofiary, bo On sam ją złożył, jedyną, skuteczną 
po wszystkie czasy dla wszystkich. „Albowiem 
tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto weń wie-
rzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny.” (J 3,16)

ks. Andrzej Mendrok
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nica 2013
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Główne artykuły wiary
Część 10

Artykuły o Kościele
W „Wyznaniu augsburskim”, odczytanym 

25 czerwca 1530 roku na sejmie w Augsburgu, 
nie mogło zabraknąć artykułów, które mówią 
o Kościele, ponieważ ks. Marcin Luter, a za nim 
inni wittenberscy reformatorzy, postrzegali 
Kościół inaczej, aniżeli Kościół rzymski w XVI 
wieku. Różnice w rozumieniu Kościoła były 
dość znaczne i nie można było je skwitować 
milczeniem, tym bardziej, że teolodzy papie-
scy stale podnosili kwestie eklezjologiczne, aby 
odmówić Kościołom Reformacji racji bytu. Re-
formacyjnemu rozumieniu Kościoła, jego isto-
ty i wynikającej z niej wniosków, Filip Melan-
chton poświęcił dwa artykuły, a mianowicie 
artykuł VII ( „O Kościele”) i VIII („Czym jest 
Kościół?”).

Artykuł „O Kościele” brzmi następująco: 
„Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół 
trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest 
zgromadzeniem świętych, w którym się wier-
nie naucza ewangelii i należycie udziela sa-
kramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Ko-
ścioła wystarczy zgodność w nauce ewangelii  
i udzielaniu sakramentów. Nie jest to koniecz-
ne, aby wszędzie były jednakowe tradycje ludz-
kie albo obrzędy czy ceremonie ustanowione 
przez ludzi, wedle słów Pawła: „Jedna wiara, 
jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich”, 
zaś „Czym jest Kościół?”: „Chociaż Kościół jest 
właściwie zgromadzeniem świętych i szczerze 
wierzących, to jednak, ponieważ w tym życiu 
wielu obłudników i złych ludzi jest pomiesza-
nych z godnymi, przeto można przystępować 
do sakramentów, których udzielają niegodni, 
według słów Chrystusowych: «Na mównicy 
Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryze-
usze» itd. Sakramenty zaś i Słowo są skuteczne 
ze względu na ustanowienie i nakaz Chrystu-
sowy, choćby ich niegodni udzielali. Kościoły 
nasze potępiają donatystów i im podobnych, 
którzy przeczyli temu, że niegodni mogą pełnić 
służbę w Kościele, i sądzili, że służba niegod-
nych jest nieużyteczna i nieskuteczna”.

Aby dobrze zrozumieć prezentowaną przez 
autora „Wyznania augsburskiego” definicję 
Kościoła, należy najpierw sięgnąć do Biblii  
i przedstawić biblijną teologię ludu Bożego. 
Nie wystarczy dokonać − oczywiście w skró-
cie − prezentacji nowotestamentowej eklezjo-
logii, ale należy także powiedzieć, czym był 
Izrael, jako lud według ksiąg starego (pierwsze-
go) przymierza, ponieważ nowotestamentowa 
nauka o Kościele ma związek ze starotesta-
mentową teologią ludu Bożego i jest nie tylko 
wynikiem ewolucji starotestamentowej myśli, 
ale jest przede wszystkim interpretacją starote-
stamentowej teologii ludu Bożego w świetle 
nowotestamentowej chrystologii.

1. Izrael i Kościół w Biblii
1.1. Lud starego przymierza (Starego Testa-

mentu)
Z ideą Izraela jako ludu Bożego, genetycz-

nie związana jest prawda o wyborze Izraela  
i o łaskawym przymierzu Boga z Abrahamem  
i jego potomkami. Myśl o wyborze Izraela 
przez Boga, tak głęboko była osadzona w reli-
gijnej świadomości potomków Jakuba, że tyl-
ko konkretne Boże działanie w historii, mogło 
być podstawą wiary i przekonania o szczegól-
nym wyborze i posłannictwie Izraela. Wiara 
ta nieustannie pogłębiana i ugruntowywana 
poprzez zbawcze wydarzenia w dziejach Izra-
ela oraz prorockie zwiastowanie, będące cią-
głą, dynamiczną reinterpretacją określonych 
aktów Bożego objawienia, pozwoliła prze-
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trwać wśród kataklizmów dziejowych, klęsk  
i doświadczeń, narodowi niewiele znaczącemu 
w politycznej historii starożytnego świata Se-
mitów. Starotestamentowy dogmat: Izrael jest 
własnością JAHWE, odegrał bardzo ważną 
rolę w historii potomków Jakuba oraz w dzie-
jach Bożego samoobjawienia. 

Stosunek między Bogiem a ludem, powstał 
poprzez uprzedni akt Boży, mianowicie wybór 
Izraela, który ugruntowany jest w Bożej mi-
łości (5 Mż 4,37 i inne) i został obiecany nie-
odwołalnie w przysiędze złożonej przez Boga 
patriarchom, a więc Abrahamowi, Izaakowi  
i Jakubowi (5 Mż 6,10 itd.). Przymierze zosta-
ło więc zawarte i Izrael otrzymał ziemię nie ze 
względu na własne zdolności i zasługi, spra-
wiedliwość i świętość, lecz w wyniku Bożego 
postanowienia i Bożej obietnicy: „Nie przez 
wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość 
twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię  
w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości 
tych narodów wypędza je JAHWE, Bóg twój, 
przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan 
dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamo-

wi, Izaakowi i Jakubowi” (5 Mż 9,5; por. 8,17).
Istotnym elementem teologii Starego Te-

stamentu jest teologia przymierza. Starote-
stamentowy dogmat, że JAHWE jest Bogiem 
Izraela, a Izrael ludem JAHWE, oparty jest na 
przekonaniu, że Bóg zawarł z Izraelem łaskawe 
przymierze. Świadomość szczególnego związ-
ku ludu izraelskiego z Bogiem była oparta na 
historycznym doświadczeniu Izraela, na prze-
konaniu, że Bóg wielokrotnie interweniował 
zbawczo w życiu narodu od samego początku, 
od czasów ojców narodu, poprzez wszystkie po-
kolenia. Zbawcze interwencje były przypieczę-
towane zawarciem przymierzy, a mianowicie  
z Abrahamem, którego Bóg powołał z Charanu 
i ludem izraelskim, który pod wodzą Mojżesza 
wędrował przez pustynię z ziemi niewoli do 
Ziemi Obiecanej. Świadomość wyboru Izraela 
przez Boga i zawarcia przymierza kształtowała 
wiarę potomków Jakuba i pozwalała im prze-
trwać wszystkie katastrofy dziejowe i w każdej 
sytuacji oczekiwać pomocy ‘ramienia Pana’. 

Bóg, zawierając przymierze z Izraelem, zo-
bowiązał swój lud do słuchania Jego gło-
su oraz przestrzegania przymierza. Słuchać  
i przestrzegać – to znaczy tyle, co być wiernym 
Bogu. Bóg, ogłaszając swoją wolę, powiedział: 
„Będziecie moją szczególną własnością, króle-
stwem kapłańskim oraz narodem świętym”.

Stary Testament na określenie społeczności 
ludu wybranego, świętego ludu JAHWE po-
siada dwa wyrażenia q*h*l oraz u}d*h. Słowo 
q*h*l w Starym Testamencie posiada treść wy-
bitnie sakralną. Oznacza głównie konkretne 
zgromadzenie liturgiczne, ale też całego Izra-
ela, zaopatrzonego w wieczne Boże obietnice  
i gwarancje łaskawej opieki.

1.2. Kościół Boży w Nowym Testamencie

Ekwiwalentem terminu ‘kościół’ jest greckie 
słowo eävkklhsi,a (ekklesia), które pochodzi od 
czasownika evkkalei,n (ekkalein) – ‘zwoływać’, 
‘wzywać’. U Greków oznaczało ono zebranie, 
zgromadzenie ludowe o charakterze społeczno-
politycznym. Słowo ekklesia otrzymało treść 
religijną na kartach Septuaginty, a więc grec-
kiego przekładu Biblii hebrajskiej. Jej tłuma-
cze bowiem w III i II wieku przed Chr. słowo 
q*h*l, oznaczające społeczność ludu wybranego 
Starego Testamentu, oddali przez greckie sło-
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wo ekklesia. I tak rozumienie ludu Bożego jako 
społeczności ludu wybranego, szczególnej wła-
sności Boga, przeszło na nowotestamentowe ro-
zumienie Kościoła jako społeczności wierzących  
w Chrystusa.  

Ze słowem ekklesia (‘kościół’) spotykamy się 
w Nowym Testamencie wielokrotnie, najczę-
ściej jednak w listach apostoła Pawła. Apostoł 
Paweł nie zajął się w swoich listach systema-
tycznym wykładem osobistych poglądów na 
temat Kościoła. Kościół, jako społeczność ludzi 
wierzących w Jezusa Chrystusa, nie był przed-
miotem jego refleksji, celem której byłby pogłę-
biony teologicznie wykład na temat Kościoła, 
lecz misyjne działanie, do którego był powoła-
ny przez Pana Jezusa Chrystusa. 

Wypowiedzi apostoła Pawła na temat Ko-
ścioła są wyrazem troski Wielkiego Aposto-
ła o duchowy stan społeczności wierzących,  
o ich świętość, przywiązanie do Chrystusa, życie  
w Chrystusie, naśladowanie Boga. Skierowane 
do lokalnych społeczności kościelnych napo-
mnienia, mają związek z ich problemami, nie-
rzadko z wypaczeniami w wierze oraz życiem 
odbiegającym od etycznych wymagań apostol-
skiego chrześcijaństwa. Jednak w listach aposto-
ła Pawła jest dosyć wypowiedzi, dotyczących 
pewnych aspektów Kościoła, aby możliwa była 
refleksja na temat eklezjologii Wielkiego Apo-
stoła, a także próba nakreślenia Pawłowej wi-
zji Kościoła, przedmiotu jego nieustannej troski  
i zabiegów o wzrost i posłuszeństwo Chrystuso-
wi tych, którzy uwierzyli. 

Kościół, jako społeczność wierzących w Je-
zusa Chrystusa, przez Wielkiego Apostoła na-
zywany jest Kościołem Bożym, lub Kościołem 
Chrystusa. Zarówno termin Kościół Boży, jak 
i Kościół Chrystusa, związany jest z przekona-
niem pierwszych chrześcijan, że są oni ludem 
czasów ostatecznych. Termin Kościół Boży na-
wiązuje do judaistycznych przekonań, że Bóg  
u końca dni powoła sobie lud, który będzie 
Mu służył wiernie, termin Kościół Chrystuso-
wy zaś jest niewątpliwie pochodzenia chrze-
ścijańskiego i wyraża przekonanie, że tym 
ludem czasów ostatecznych jest społeczność 
wierzących w Jezusa Chrystusa.

Pierwotnie Kościołem nazywano konkretne 
zgromadzenie wiernych wokół głoszonej Ewan-
gelii i Wieczerzy Pańskiej. Nieco później Ko-

ściołem nazywano wierzących w Chrystusa na 
konkretnym miejscu, a więc lokalną społeczność 
wierzących (np. Kościół w Koryncie, Kościół  
w Efezie itd). Ostatecznie ukształtowała się idea 
uniwersalnego Kościoła, z którą spotykamy się 
w Liście do Kolosan i w Liście do Efezjan.

Fundamentem i głową Kościoła jest Chry-
stus. Wokół Chrystusa gromadzi się lud Nowe-
go Testamentu. I chociaż już w czasach apostoła 
Pawła ukształtowała się w Kościołach służba 
głoszenia Ewangelii i udzielania Chrztu i Wie-
czerzy Pańskiej, to jednak nie ona decydowała  
o istocie Kościoła Bożego ani z definicji Kościoła 
nie stanowiła Kościoła, ani nie była widzialną 
reprezentacją Kościoła. Kościołem według No-
wego Testamentu są wierzący w Chrystusa, ze-
brani na liturgicznym zgromadzeniu; Kościołem 
są wierzący w Chrystusa na konkretnym miej-
scu; Kościołem jest ogół wszystkich chrześcijan 
na całym świecie. Takie rozumienie Kościoła, 
znajduje się u podstawy reformacyjnej nauki  
o Kościele.

2. Reformacyjna nauka o Kościele
2.1. Reformacyjna definicja Kościoła

Specyfika ujęcia istoty Kościoła w teologii 
luterańskiej uwidocznia się już w samej defi-
nicji Kościoła. Reformatorzy − zgodnie z „Apo-
stolskim wyznaniem wiary” − uwypuklając 
duchowy charakter Kościoła, określili go jako 
społeczność (communio) lub zgromadzenie 
(congregatio) ludzi prawdziwie wierzących, 
świętych, prowadzonych przez Ducha Świę-
tego, żyjących w Chrystusie i dla Chrystusa. 
Filip Melanchton w „Wyznaniu augsburskim” 
pisze: „Kościoły nasze uczą, że jeden święty Ko-
ściół trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół 
zaś jest zgromadzeniem świętych (congrega-
tio sanctorum), w których się wiernie naucza 
Ewangelii i należycie udziela sakramentów”.  
W „Obronie wyznania augsburskiego” zaś czy-
tamy: „Kościół to nie zewnętrzna, zorganizowa-
na instytucja pewnych ludów, lecz raczej ludzie 
rozproszeni po całym świecie, którzy zgodni są 
co do Ewangelii i mają tego samego Chrystu-
sa i tego samego Ducha Świętego, i te same 
sakramenty, niezależnie od tego, czy mają te 
same ludzkie tradycje, czy odrębne” (por. Ef 
2,11-22; 4,4-6). Tu Melanchton każe myśleć  
o definicji Kościoła z końca średniowiecza, że 
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Kościół stanowią: papież i biskupi. Taka defi-
nicja akcentuje widzialność Kościoła i pomija 
jego duchowy charakter.

Według teologów papieskich czasów Refor-
macji, Kościół − co prawda − jest „communio 
sanctorum”, społecznością świętych, jednak 
teologia scholastyczna mocno wypaczyła biblij-
ne rozumienie Kościoła jako społeczności ludzi 
wierzących. Tak np. według Tomasza z Akwinu 
„communio sanctorum” oznacza z jednej strony 
udział w dobrach zbawienia, z drugiej zaś spo-
łeczność ze świętymi i udział w ich zasługach. 
W średniowiecznym rozumieniu „communio 
sanctorum” mocno uwydatniona została myśl 
o społeczności i łączności Kościoła wojującego 
z triumfującym, a więc możliwość korzystania 
przez żywych ze skarbca dobrych uczynków.

Pogląd ten uwypukla uniwersalność Kościo-
ła i jego hierarchiczność, ale nie bierze on pod 
uwagę życia duchowego Kościoła, polegającej 
na społeczności wiary i miłości każdej grupy lu-
dzi wierzących w Chrystusa, skupionej wokół 
Ewangelii, co nie znaczy, że życia tego brako-
wało. Reformatorom chodziło o definicję i jej 
zgodność z nauką Nowego Testamentu na te-
mat Kościoła.

Ks. Marcin Luter, występujący w „Aposto-
licum” termin ‘communio sanctorum’ (społecz-
ność świętych), pojmował jako objaśnienie 
słów: „Wierzę… w święty Kościół powszechny”, 
a nie jako kolejny artykuł wiary. Luter używał 
terminu communio sanctorum, znajdującym się 
w „Apostolskim wyznaniu wiary”, jednak jego 
średniowieczną interpretację zastąpił własną.

2.2. Kościół wewnętrzny i zewnętrzny

Jeśli wyznajemy: „Wierzę [podkr. wł.] w Du-
cha Świętego, święty Kościół powszechny, spo-
łeczność świętych”, to Kościół jest przedmiotem 
wiary. Luter pisał: „Wierzę, że na ziemi istnie-
je święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie 
świętych, którego jedyną głową jest Chrystus; 
zgromadzony przez Ducha Świętego, trwa on  
w jednej wierze, myśli i przekonaniu, obdarzony 
różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez po-
działów i rozdarcia”. Jeśli Kościół jest prawdzi-
wą społecznością wierzących, której głową jest 
Chrystus, to On sam i Jego prawdziwi człon-
kowie znajdują się w ukryciu. Abscondita ecc-
lesia est − pisał wittenberski Reformator. Ale 

wiara chrześcijańska powinna się manifestować 
przez nienaganne życie, naśladowanie Chrystu-
sa i służbę miłości, jednak jedynie Bóg może 
orzekać o jej prawdziwości. Należy jednak być 
świadomym tego, że obok prawdziwie wierzą-
cych w Chrystusa w Kościele, których liczbę zna 
Bóg, znajdują się i żyją także ludzie nie wierzący 
prawdziwie, letni, obojętni. Stanowią oni wraz 
z prawdziwie wierzącymi Kościół zewnętrzny, 
widzialny. Podział i granice między jednymi  
i drugimi widzi jedynie Bóg, który objawiony 
zostanie u końca dni tego świata. 

Prawdziwy Kościół, jako społeczność wierzą-
cych, uzewnętrznia się w działaniu i w służbie. 
Podobnie jak wiara jego członków pozostaje  
w ukryciu i jedynie Bóg wie, którzy członkowie 
Kościoła empirycznego, zewnętrznego, są praw-
dziwie wierzący i stanowią Kościół wewnętrz-
ny, tak też wewnętrzny Kościół jest ukryty. 
Jednak prawdziwy Kościół nie egzystuje poza 
światem, lecz tkwi w konkretnej rzeczywistości 
historycznej, a jego obecność w świecie zaznacza 
się w różnoraki sposób. Dostrzegalne są pewne 
znamiona Kościoła wewnętrznego, niewidzial-
nego. Chrystus ujawnia swoją obecność przez 
Ewangelię i sakramenty. Podobnie Kościół 
ujawnia swoją obecność w świecie. Dostrze-
galnymi znakami obecności Kościoła (notitia 
ecclesiae) w świecie są przede wszystkim Sło-
wo Boże i sakramenty (Chrzest i Wieczerza Pań-
ska), a także służba zwiastowania Ewangelii 
i udzielania sakramentów, modlitwa, a także 
służba miłości. Kościół jest wszędzie tam, gdzie 
wiernie i czysto jest zwiastowana Ewangelia 
Jezusa Chrystusa i gdzie zgodnie z poleceniem 
Chrystusa są udzielane sakramenty. Kościół 
powstał i żyje ze Słowa Bożego. Przez Słowo 
Boże Kościół został powołany do życia i o jego 
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istocie oraz kształcie decyduje jedynie Ewange-
lia. Dana społeczność jest tylko wtedy Kościo-
łem, gdy trwa w Ewangelii Jezusa i w Jezusie 
Chrystusie. Kościół musi być przeto Kościołem 
Ewangelii i sakramentów, ustanowionych przez 
Chrystusa (Dz 2,42; 20,7). A więc Kościół nie 
jest zwykłą społecznością ludzi, jak jakieś kró-
lestwo, republika czy państwo, ale społeczno-
ścią skupioną wokół Ewangelii i sakramentów. 
Filip Melanchton pisze o tym bardzo zwięźle: 
„Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół 
trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest 
zgromadzeniem świętych (congregatio sancto-
rum), w których się wiernie naucza Ewangelii  
i należycie udziela sakramentów”.

Luter, uznając w Kościele za najwyższy au-
torytet Słowo Boże, nie zawahał się przyjąć 
starochrześcijańskiej tradycji kościelnej, oczywi-
ście tej, która zgodna była ze Słowem Bożym, 
jako w pewnym stopniu widzialnego wyrazu 
łączności Kościoła ewangelickiego z Kościołem 
apostolskim. We wszystkich okresach istnienia 
Kościoła chrześcijańskiego na ziemi, Chrystus −  
pisał Luter − miał społeczność prawdziwie wie-
rzących, a mianowicie w czasach apostolskich, 
ojców Kościoła i pod papiestwem. I będzie ona 
istniała aż do końca świata.

Luteranizm nie odrzuca zewnętrznej, widzial-
nej postaci Kościoła chrześcijańskiego. O istocie 
Kościoła jednak nie decyduje hierarchicznie zbu-
dowana organizacja, lecz Słowo Boże, które two-
rzy prawdziwą społeczność świętych. Kościół 
zewnętrzny, widzialny, obejmuje Kościół we-
wnętrzny, niewidzialny, żywych członków, któ-
rych liczba znana jest tylko Bogu (Mt 13,24 -30). 

2.3. Powszechność Kościoła

Akcentowanie duchowego charakteru Ko-
ścioła, miało wpływ w dogmatyce ewange-
lickiej na specyficzne ujęcie zagadnienia jego 
powszechności. Mimo wielości Kościołów wy-
znaniowych istnieje tylko jeden, święty, apo-
stolski Kościół chrześcijański, który nie ogra-
nicza się do żadnego widzialnego Kościoła czy 
społeczności religijnej, lecz wykracza poza ich 
ramy, do Chrystusa bowiem należą wszyscy 
prawdziwie wierzący, niezależnie od przyna-
leżności wyznaniowej i rasowej, i oni stano-
wią Kościół powszechny (katolicki), przedmiot 
wiary. Luter nie ogranicza powszechności, ka-

tolickości Kościoła do Kościoła rzymskiego, 
na czele którego stoi papież. Jedność Kościoła 
jest natury duchowej. Jeden, duchowy, Ko-
ściół chrześcijański posiada jedną, duchową, 
niewidzialną Głowę, a jest nią Jezus Chrystus. 
Chrystus  jest jeden, dlatego jest tylko jeden 
Kościół, obejmujący wszystkich wierzących na 
każdym miejscu i czasie. Chrystus jest jeden  
i nie może być podzielony, przeto nie może 
być podzielone ciało Chrystusowe, a więc Ko-
ściół. Kościół nie potrzebuje głowy widzialnej. 
Widzialna głowa Kościoła nie decyduje o jed-
ności Kościoła (1 Kor 8,6; Ef 1,22; 2,18.20; 4,4.5). 
Fundamentem jedności wszystkich wierzących 
na całym świecie jest Chrystus, a czynnikiem 
spajającym Kościół jest Duch Święty. W „Wy-
znaniu augsburskim” czytamy: „Dla praw-
dziwej jedności Kościoła wystarczy zgodność  
w nauce Ewangelii i w udzielaniu sakramen-
tów. Nie jest konieczne, aby wszędzie były 
jednakowe tradycje ludzkie albo obrzędy, czy 
ceremonie ustanowione przez ludzi”. Ustrój  
i zwyczaje kościelne nie decydują o jedności 
Kościoła. Nie oznacza to, że w Kościołach ewan-
gelickich tolerowało się i toleruje brak kościel-
nej dyscypliny oraz brak jedności wiary. Bóg 
jest Bogiem porządku. Wszystkich członków 
Kościoła obowiązuje harmonijna współpraca 
i służba na chwałę Chrystusa, Pana Kościoła 
(Dz 6,1-7; 1 Kor 14,40). Natomiast nie powinno 
się tolerować podziałów, wynikających z róż-
norodności form pobożności, osądzania bliź-
nich, bo sąd należy do Boga. 

W „Wyznaniu augsburskim” Filip Melan-
chton przed definicją Kościoła jednoznacznie 
stwierdza, że jest tylko jeden Kościół, jako spo-
łeczność świętych. Mając na myśli prawdziwy 
Kościół, społeczność wierzących na całym świe-
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cie, liczbę których zna jedynie Bóg, trwać bę-
dzie przez całą doczesność: „Kościoły nasze uczą, 
że jeden święty Kościół trwać będzie po wszyst-
kie czasy. Kościół zaś jest zgromadzeniem świę-
tych, w którym się wiernie naucza Ewangelii 
i należycie udziela sakramentów”. Widzialne 
struktury kościelne mogą się zmieniać, tradycje 
przemijać i tworzyć się nowe, to jednak Kościół, 
jako społeczność prawdziwie wierzących, pro-
wadzony przez Ducha Świętego będzie trwał 
do końca dni. Ten Kościół jest ukryty.

Według ks. Marcina Lutra, Kościół jest 
przedmiotem wiary. „Wierzę, że na ziemi ist-
nieje święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie 
wierzących” − pisał Ojciec Reformacji. Bo je-
śli Kościół chrześcijański jest prawdziwą spo-
łecznością wierzących, której Głowę stanowi 
Chrystus, to Kościół i jego prawdziwi człon-
kowie znajdują się w ukryciu. „Abscondita est 
ecclesia, latent sancti”. Wiara w życiu chrześci-
jan powinna się uzewnętrzniać poprzez niena-
ganne życie, naśladowanie Chrystusa i służbę 
miłości, ale jeśli się weźmie pod uwagę możli-
wość nieszczerego postępowania, to stwierdzić 
trzeba, że jedynie Bóg może orzec o jej praw-
dziwości. Kościół jako społeczność wierzących, 
uzewnętrzniająca się również w działaniu  
i służbie, podobnie jak wiara jego członków, 
pozostaje w ukryciu i jedynie Bóg wie, którzy 
członkowie Kościoła są prawdziwie wierzący 
i rzeczywiście stanowią ciało Chrystusowe,  
a którzy − chociaż są w Kościele widzialnym − 
do niewidzialnego nie należą.  
2.4. Znaki rozpoznawalności prawdziwego 
Kościoła

Chociaż Kościół chrześcijański jest przed-
miotem wiary, to jednak nie egzystuje on poza 
światem, ale tkwi w konkretnej rzeczywistości 

historycznej, a jego działalność uzewnętrznia 
się w świecie. Dostrzegalne są pewne znamio-
na Kościoła. Luter dlatego pisze o Kościele we-
wnętrznym i Kościele zewnętrznym. (Pojęcia 
Kościół niewidzialny i widzialny pojawiają się 
w teologii luterańskiej znacznie później. Termi-
ny te zapożyczone zostały z teologii Kościoła 
reformowanego). 

Myśli na temat niewidzialności Kościoła 
zawarł Luter przede wszystkim w piśmie pt. 
„Ad librum eximinii Magistri, Magistri Am-
brosii catharini, defensoris Silvestri Prieratis 
accerrimi, responsio”. Kościół jest ciałem Je-
zusa Chrystusa. Chrześcijaństwo zbudowane 
jest na opoce, którą jest Chrystus Pan. Kościół 
musi więc być tej samej natury, co opoka, na 
której jest zbudowany. Chrystus ukrzyżowany  
i zmartwychwstały istnieje w świecie wraz ze 
swymi uczniami w sposób niewidzialny, tak 
też i Kościół jako społeczność prawdziwie wie-
rzących w Jezusa Chrystusa, stanowiąc Jego 
ciało, jest w istocie niewidzialny. Fundament 
i sam gmach Kościoła muszą być tej samej na-
tury i jednego rodzaju. Fundament, którym 
jest Chrystus Pan, jest niewidzialny, ducho-
wy i możliwy do przyjęcia jedynie w wierze, 
dlatego i Kościół, który składa się z żywych 
kamieni, musi być niewidzialny i duchowy. 
Chrystus jednak manifestuje swoją zbawczą 
obecność w świecie. Podobnie czyni to Kościół, 
gdyż Kościół jako ciało Chrystusowe, jako spo-
łeczność prawdziwie wierzących nie jest ideą, 
ale rzeczywistością w świecie i historii, spo-
łecznością ludzi żywych. 

Chrystus Pan ujawnia swoją obecność  
w świecie przez Słowo, Słowo zwiastowane 
i Słowo widzialne, to jest przez sakramenty. 
Podobnie uzewnętrznia się także Kościół Chry-
stusowy. Luter pisze: „Dostrzegalnymi znamio-
nami obecności Kościoła w świecie są: Chrzest, 
Sakrament (Wieczerza Pańska) i Ewangelia, 
a nie Rzym lub to czy inne miejsce, tam bo-
wiem, gdzie jest Chrzest i Ewangelia, tam są 
święci, i niechaj nikt w to nie wątpi, chociażby 
były to tylko dzieci w kolebkach. Rzym i wła-
dza papieska nie czyni chrześcijan, jak to czy-
ni Chrzest i Ewangelia”. W traktacie „Von den 
Konzilis und Kirche” z roku 1537 Luter, obok 
zwiastowania Ewangelii w sposób czysty  
i nieskażony, udzielania Chrztu i Wieczerzy 
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Pańskiej zgodnie z nakazem Jezusa Chrystu-
sa, wylicza jeszcze inne znamiona Kościoła, 
poprzez które uzewnętrznia się on w świecie,  
a mianowicie: wzajemne odpuszczanie grze-
chów (władza kluczy), powoływanie sług 
Słowa Bożego, wspólne modlenie się (na-
bożeństwo) oraz wzajemne noszenie krzyża  
i brzemion życia. 

 Po tych znakach można poznać, gdzie jest 
prawdziwa społeczność świętych, duchowy, 
wewnętrzny, niewidzialny Kościół. Poznania 
tego udziela Bóg, gdyż On przez Ewangelię  
i sakramenty budzi wiarę, która pozwala ser-
cu wyznawać: „Wierzę w święty Kościół po-
wszechny, społeczność świętych”, Słowo Boże 
bowiem nie wraca nigdy na próżno do Boga. 
Luter pisał: „Tajemnicą Kościoła jest to, że nikt 
nie może go poznać ani widzieć, lecz jedynie 
przez Chrzest, Sakrament (Wieczerza Pańska)  
i Słowo można go poznać i w niego uwierzyć”.

Jednak Luter sprzeciwiał się również su-
perspirytualistycznej definicji Kościoła. Luter  
w polemice z urojeńcami (np. zwolennikami 
Tomasza Mintzera) i nowochrzczeńcami pod-
kreślał wyraźnie widzialne znamiona Kościo-
ła. Według urojeńców Kościół miał składać 
się tylko i wyłącznie z prawdziwych świętych, 
znajdujących się pod bezpośrednim działaniem 
Ducha Świętego, z pominięciem Słowa Bożego. 
Taki pogląd był dla Lutra nie do przyjęcia.

Kościołów ewangelickich, powstających  
w czasach Reformacji, Marcin Luter nie uwa-
żał za nowe Kościoły, lecz widział w nich Ko-
ścioły dawno istniejące, tylko że oczyszczone 
przez Ducha Bożego i poświęcone do praw-
dziwej służby w duchu i prawdzie. One, we-
dług Lutra, były prawdziwymi spadkobiercami 
prawdziwej sukcesji apostolskiej, gdyż praw-
dziwa sukcesja to sukcesja wiary, a nie urzędu, 
społeczność bowiem świętych zawiązuje się nie 
wokół urzędu kościelnego, lecz Ewangelii, któ-
ra budzi wiarę. Kościół ewangelicki to Kościół 
apostolski. Papiestwo przez wprowadzenie 
nauk niezgodnych ze Słowem Bożym oddali-
ło się od prawdy Ewangelii i sprzeniewierzyło 
się swojemu powołaniu. W piśmie pt. „Wider 
Hans Worst” Luter pisał: „Tak powiadacie, my, 
papiści, pozostaliśmy w dawnym, uprzednio już 
istniejącym od czasów apostolskich Kościele, 
dlatego przysługuje nam prawo pochodzenia  

z dawnego Kościoła i aż dotąd w nim pozosta-
jemy, wy zaś odpadliście od nas i staliście się 
nowym Kościołem przeciwko nam. Odpowiedź: 
Jak to, jeśli dowodzę, że my pozostajemy przy 
prawdziwym, od dawna istniejącym Kościele, 
że jesteśmy prawdziwym, od dawna istnieją-
cym Kościołem, wy zaś odłączyliście się od nas, 
tj. od dawnego Kościoła, założyliście nowy Ko-
ściół przeciwko dawnemu Kościołowi”.

2.5. Słowo Boże stwarza Kościół

„Całe życie i istota Kościoła jest w Słowie 
Bożym” (Tota vita et substantia ecclesiae est 
in verbo Dei). W tym słynnym powiedzeniu 
Lutra Reformator wyraża myśl, że Kościół może 
żyć i istnieć jedynie w powiązaniu ze Słowem 
Bożym. Przez Słowo Boże Kościół został powo-
łany do życia i o jego istocie i kształcie, decy-
duje jedynie Słowo Boże. Od wierności temu 
Słowu zależna jest przyszłość chrześcijańskiego 
Kościoła, dana bowiem społeczność jest tylko 
wtedy prawdziwą społecznością świętych, je-
śli trwa w słowie Chrystusowej Ewangelii (In 
verbo evangelii est ecclesia constructa). 

Ewangelia stwarza Kościół. Kościół został 
założony przez Słowo Boże i istnieje dzięki 
Słowu Bożemu. Kościół więc musi być Ko-
ściołem Słowa Bożego. Właściwie dzieje się 
to dzięki Duchowi Świętemu, który działa  
w Słowie i przez Słowo Boże. W „Małym 
katechizmie” Marcin Luter pisze: „Wierzę, że 
ani przez własny rozum, ani przez siły swoje  
w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć, ani 
z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch 
Święty przez Ewangelię powołał, darami swy-
mi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił  
i utrzymał, tak jak całe chrześcijaństwo na zie-
mi powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca  
i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chry-
stusa utrzymuje”. 

Kościół stworzony jest przez Słowo Boże. Jed-
nak Kościół także otrzymał Słowo Boże, Chry-
stusową Ewangelię o łasce Bożej i o zbawieniu, 
aby ją zwiastować i opowiadać na chwałę Bogu 
i ku zbawieniu grzesznych ludzi. Kościół, po-
częty ze Słowa w mocy Ducha Świętego, speł-
nia pewną pośrednią rolę pomiędzy Bogiem  
a grzesznikiem. W „Dużym katechizmie” Lu-
ter, pisząc o mocy uświęcającej Ducha Bożego, 
pyta: „Jak On to czyni, jakim sposobem i jakimi 
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środkami? I odpowiada na to pytanie: „Przez Ko-
ściół chrześcijański odpuszczenie grzechów, ciała 
zmartwychwstanie i żywot wieczny. Ma On bo-
wiem szczególną społeczność w świecie, która 
jest matką każdego chrześcijanina, rodzący go  
i karmiący przez Słowo Boże”. 

2.6. Moc Słowa Bożego i słudzy Słowa

Jak w czasach Starego Testamentu ustami 
Boga byli prorocy, tak w czasach Nowego Te-
stamentu ustami Bożymi jest Kościół. I Ko-
ściół nie śmie niczego innego nauczać jak tylko 
Ewangelię, bo ona jest jego największym skar-
bem. W piśmie pt. „Wider Hans Worst” Luter 
pisze: „Tylko Słowo Boże, żadnego kłamstwa 
ani błędu winien nauczać Kościół. Jak mogło-
by być inaczej. Usta Kościoła są ustami Boga. 
Bóg nie może kłamać, przeto i Kościół tego 
czynić nie śmie”. Wszystko więc w Kościele 
powinno być tak urządzone i zorganizowane, 
aby Kościół chrześcijański bez przeszkód mógł 
spełniać swoje posłannictwo i być świadkiem 
Bożej prawdy. W Kościele na pierwszym miej-
scu winno być Słowo Boże. Wszystko inne 
posiada znaczenie drugorzędne i służyć win-
no rozkrzewianiu Słowa. Dlatego w Kościele 
istnieć musi służba głoszenia Słowa Bożego  
i udzielania sakramentów.

Sługa Słowa Bożego niczym nie odróżnia się 
od pozostałych członków Kościoła Chrystuso-
wego. Nie jest kapłanem szczególnego rodza-
ju. Kapłaństwo jego ma ten sam charakter, co 
kapłaństwo wszystkich ochrzczonych i wierzą-
cych w Jezusa Chrystusa. Różnica nie polega 
na jakości, lecz na powołaniu. 

Znamienny jest pogląd Lutra na temat sku-
teczności działania środków łaski Bożej, a więc 
Słowa, zwiastowanego i udzielanego przez 
niegodnego sługę Słowa. Luter pisał, że należy 
oddzielić urząd od osoby. Słowo i sakramenty 
są środkami łaski Bożej i Bóg przez nie działa. 
A Bóg działa, jak chce, gdzie chce i kiedy chce. 
Na zbawienne działanie Boże człowiek nie ma 
wpływu.

Zwiastowane Słowo i udzielane sakramenty, 
nie tracą na swej mocy i skuteczności, gdy Sło-
wo to jest zwiastowane, a sakramenty udzie-
lane przez niegodnego sługę Kościoła. Refor-
mator pisał: „Należy urząd od osoby oddzielić. 
Jawny grzesznik nie jest w jedności z Kościołem, 

a pomimo to nie powinno się gardzić urzędem, 
który w Kościele piastuje, a to dlatego, że to nie 
jest jego urząd, lecz urząd Pana Jezusa Chrystu-
sa”. Chrystus może się posługiwać godnymi  
i niegodnymi sługami Ewangelii. Apostoł Pa-
weł pisał: „Niektórzy wprawdzie głoszą Chry-
stusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w 
dobrej myśli; jedni z miłości, wiedząc, że je-
stem tu, aby bronić ewangelii, drudzy zaś gło-
szą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, 
że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz 
o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposoba-
mi Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, 
czy szczerze, z tego się raduję i radować będę”  
(Flp 1,15-18). Sakrament udzielony przez niegod-
nego sługę jest ważny, ponieważ jego skutecz-
ność nie zależy od człowieka, kimkolwiek i ja-
kikolwiek by on był, lecz od mocy Bożej, która 
jest z nim związana. Ewangelia głoszona przez 
splamione usta, byleby ona była prawdziwa 
(zob. Ga 16nn), jest skuteczna, bo nie z zwia-
stunem Ewangelii związana jest moc Boża, lecz  
z Ewangelią. Dlatego apostoł Paweł pisał: 
„Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest 
ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każde-
go, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka”  
(Rz 1,16). Jak we wrzucanym do ziemi ziarnie 
pszenicznym tkwi moc życia, tak też w Sło-
wie Bożym i sakramentach mocą Ducha Świę-
tego tkwi zbawcze działanie Chrystusa (zob.  
Iz 55,8nn) Ważne jest, aby Ewangelia i sakra-
menty przyjmowane były z wiarą, bo wierzący 
wiarą biorą dary zbawienia, nie z rąk człowie-
ka, lecz Chrystusa. Kościół jednak powinien sta-
le oczyszczać się i służyć w nim powinni tylko 
słudzy godni, wierzący, postępujący zgodnie ze 
Słowem Bożym. Dlatego w VIII artykule „Wy-
znania augsburskiego” Melanchton pisze: „Cho-
ciaż Kościół jest właściwie zgromadzeniem świę-
tych i szczerze wierzących, to jednak, ponieważ 
w tym życiu wielu obłudników i złych ludzi jest 
pomieszanych z godnymi, przeto można przy-
stępować do sakramentów, których udzielają 
niegodni, według słów Chrystusowych: «Na 
mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie 
i faryzeusze» itd. Sakramenty zaś i Słowo są sku-
teczne ze względu na ustanowienie i nakaz Chry-
stusowy, choćby ich niegodni udzielali”.

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

(5 Mż, 32,7a B.Ek.)
150 lat temu

15 maja 1872 roku w Borowie w rodzinie zie-
miańskiej urodziła się Zofia Kirkor Kiedronio-
wa z d. Grabska, członkini Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego, działaczka narodowa, 
publicystka, żona ministra Józefa Kiedronia. 
Jako kobieta w tym czasie była bardzo staran-
ne wykształcona. Już w wieku 21 lat włączy-
ła się ruch konspiracyjny i została uwięziona  
w warszawskiej Cytadeli. Oskarżono ją o dzia-
łalność polityczną, a ponieważ nie zrezygno-
wała z pracy w kółkach socjalistycznych, zosta-
ła zesłana na trzy lata na Syberię. Po powrocie 
wyszła za mąż, za Dymitra Kirkora i zamiesz-
kała w Krakowie. Spokojne życie przerwała 
śmierć męża i starszego syna. Wtedy zaczęła 
pisać, a jej naukowe prace historyczne wydała 
później Akademia Umiejętności. W roku 1905, 
po ślubie z inż. Józefem Kiedroniem przeniosła 
się do Dąbrowy na Zaolziu. Tu od razu włączy-
ła się w nurt pracy narodowej w polskich or-
ganizacjach, pisała do Dziennika Cieszyńskie-
go i innych gazet. Wykorzystując znajomości 
wśród elit, zabiegała o pieniądze na polskie 
szkoły, gazety i Macierz Szkolną dla Księstwa 

Cieszyńskiego. Przyczyniła się razem z mężem 
do powstania kilku polskich szkół. W okresie  
I wojny walczyła o przyłączenie Śląska do Pol-
ski. Została członkinią Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszzyńskiego. Razem z mężem napisała 
słynną odezwę Rady o przyłączeniu Śląska do 
Polski. W styczniu 1919 została razem z rodzi-
ną aresztowana przez Czechów. Wiele tygodni 
spędziła w bardzo ciężkich warunkach, później 
w więzieniu znalazł się jeszcze mąż. Nie zrezy-
gnowała jednak z działalności w polskich sto-
warzyszeniach. W 1921 straciła na froncie syna, 
a wraz z mężem musiała opuścić Dąbrowę. 
Niebawem gdy mąż został ministrem przemy-
słu i handlu, przenieśli się do Warszawy. Nadal 
udzielała się społecznie, wspomagała finanso-
wo polskie życie narodowe na Zaolziu. W roku 
1926 przeprowadzili się do Siemianowic, nadal 
oboje pomagali Polakom, prowadzili też dzia-
łalność charytatywną. Po śmierci męża w 1932 
wycofała się z życia politycznego i zamieszka-
ła z synem na Pomorzu, zaczęła pisać wspo-
mnienia. Wojnę przeżyła w Warszawie, a po 
1945 wróciła do rodzinnego Borowa, w czym 
pomogli jej przyjaciele z Cieszyńskiego. Tam 
na nowo odtwarzała pamiętniki, zniszczone  
w czasie wojny. Starszego syna i wnuków nie 
zobaczyła nigdy, pozostali na Zachodzie. Zosta-
ła pochowana w rodzinnym grobie na Powąz-
kach w Warszawie.

100 lat temu
9 lipca 1922 roku 

zmarł ks. Jerzy Ku-
baczka (starszy). Ks. 
Jerzy Kubaczka pozo-
stawał przez 14 lat  
w służbie kościoła  
w Błędowicach i ko-
lejnych 14 lat w Cie-
szynie. Zmarł w cie-
szyńskim szpitalu 
9.07.1922 roku. Mimo 
fatalnej pogody że-
gnało go 24 księży i tłum wiernych jego słu-
chaczy, zborowników, przyjaciół i znajomych  
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z obu stron Olzy. Ks. Jerzy Kubaczka był sy-
nem chałupnika Pawła i Zuzanny z domu Ja-
damus. Urodził się 4 września 1867 roku w Ty-
rze, w wiosce położonej w dolinie rozdzielającej 
masyw Jaworowego i Ostrego (obecnie RCz). 
Po szkole ludowej naukę kontynuował w pań-
stwowym gimnazjum w Cieszynie, które 
wówczas mieściło się we wzniesionym wysił-
kiem ewangelików nowym gmachu szkolnym 
na pl. Kościelnym. Studia teologii ewangelic-
kiej ukończył w Wiedniu. Po ordynacji 4 lute-
go 1894 r. skierowany dostał do Lwowa na sta-
nowisko wikariusza superintendenta ks. Emila 
Grafla. W roku 1897 udało mu się wrócić do 
rodzinnych stron, do Błędowic, także na stano-
wisko wikariusza u boku ks. Hugona Folwart-
schnego. Tu też w roku 1899 poślubił Joannę 
Hess. W 1901 roku został wybrany II probosz-
czem parafii w Błędowicach, w coraz więk-
szym stopniu zastępując chorującego probosz-
cza, a gdy ten odszedł do parafii na Śląsku 
Opawskim, w 1904 r. objął zwolniony urząd. 
Jego wikariuszem został wówczas ks. Józef 
Mamica. Obaj dołożyli starań o pozyskanie 
młodego pokolenia do Związku Polskiej Mło-
dzieży Ewangelickiej. Nie wiemy, czy była to 
jego inicjatywa, czy też starszeństwa parafii  
w Cieszynie, dość na tym, że w maju 1908 roku 
został czwartym pastorem w Cieszynie. Ów-
czesna sytuacja „kadrowa” w parafii ewange-
lickiej w Cieszynie przedstawiała się tragicznie. 
Paraliż ks. dr. Teodora Haasego (1899) poważ-
nie ograniczył jego aktywność nie tylko w pa-
rafii. W roku 1906 po utracie swojego syna Ka-
rola, pozostający na stanowisku II proboszcza 
ks. Arnold Źlik pogrążony w żałobie wycofał 
się z pracy. W tym samym roku, III proboszcz 
ks. dr Jan Pindór w czasie nabożeństwa po-
grzebowego w Końskiej uległ porażeniu po 
uderzeniu pioruna w kaplicę, na skutek czego 
utracił pełną sprawność i do końca życia mo-
cował się z nieuleczalnymi dla ówczesnej me-
dycyny następstwami (choroba wzroku, chwi-
lowe zachwianie równowagi psychicznej). I to 
wszystko działo się niejako w przeddzień 
200-lecia kościoła Jezusowego, od lat niere-
montowanego. Jak z tym wszystkim radzili so-
bie ks. Pindór i ks. Kubaczka, pozostaje ich ta-
jemnicą. Jest pewne, że dla ks. Kubaczki 
wysiłki formalnie trzeciego proboszcza nie 

były obojętne i uwieńczone zostały pełnym 
sukcesem: remont elewacji kościoła, w nader 
trudnej sytuacji finansowej z powodu narzuce-
nia zwrotu kaucji za wynajem szkoły, został 
przeprowadzony i uroczystości jubileuszowe 
miały swoją godziwą oprawę. Pod koniec roku 
ks. Kubaczka wziął udział w konferencji robo-
czej w sprawie powołania nowego pisma „Po-
seł Ewangelicki” w miejsce „Przyjaciela Ludu”, 
który z powodu skromnej objętości nie był  
w stanie opierać się napaściom prasy niemiec-
kiej i renegackiego „Nowego Czasu”. Ks. Jerzy 
Kubaczka objął wówczas pieczę na działem li-
terackim nowego pisma. Rok później podpisał 
memoriał księży protestujących przeciw zarzu-
towi agitacji do polskich szkół młodzieży  
w Skoczowie przez ks. Pawła Sikorę. W 1911 
roku był świadkiem utrącenia kandydatury 
ks. dr. Jana Pindóra w czasie wyborów na su-
perintendenta. Gdy zmarli ks. dr T. Haase 
(1909) i ks. A. Źlik (1913), ks. J. Pindór został 
pierwszym a ks. J. Kubaczka drugim pastorem 
zboru cieszyńskiego. Zbór cieszyński liczył 
wówczas blisko 20 tys. dusz; w tej sytuacji po-
dołanie wszystkim obowiązkom duszpaster-
skim na dłuższą metę tylko we dwóch było po 
prostu niemożliwe. Zapowiedziane z począt-
kiem 1914 roku wybory duchownych na wa-
kujące stanowiska stały się widownią ostrej 
walki wyborczej. Mimo rozpętanej agitacji 
wybrani zostali ks. Karol Kulisz dla polskiej 
części zboru i ks. dr Rudolf Wrzecionko do nie-
mieckiej części parafian. Protest zawziętej opo-
zycji niemieckiej przyczynił się do negatywne-
go stanowiska Naczelnej Rady Kościelnej, 
która wyborów nie zatwierdziła. Tymczasem 
atmosfera nawet w małym Cieszynie z dnia na 
dzień stawała się coraz bardziej napięta. Od 
kuli zamachowca 28 czerwca zginął następca 
cesarza, arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Led-
wo 2 tygodnie później także w wyniku strzału 
zamachowca umarł powszechnie szanowany 
muzyk, organista zborowy prof. Andrzej Hła-
wiczka. Pod koniec lipca świat obiegła wiado-
mość o wypowiedzeniu przez Austro-Węgry 
wojny z Serbią, która przerodziła się w I wojnę 
światową. Ogłoszona została mobilizacja. Jej 
skutki niemal natychmiast odczuł zbór cie-
szyński. Gdy w sierpniu parafianie opuszczali 
niedzielne nabożeństwo, wojsko bez żadnej 
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zapowiedzi zajęło kościół pod kwaterunek  
2 tys. rekrutów na przeciąg kilkunastu dni, po-
zostawiając go oczywiście w stanie komplet-
nego zanieczyszczenia. Kolejny cios spadł na 
zbór, gdy 12 sierpnia 1916 roku na potrzeby 
wojny zajęte zostały spiżowe dzwony, cyno-
we piszczały organ i poszycie dachu. Dwa mie-
siące później, na skutek szykan schorowany ks. 
dr J. Pindór musiał „dobrowolnie” zrezygno-
wać z dalszej pracy i odejść na wcześniejszą 
emeryturę, bez prawa głoszenia kazań. Ks. Je-
rzy Kubaczka pozostał sam! Co prawda korzy-
stał z doraźnej pomocy innych braci w urzę-
dzie, ale to nie rozwiązywało sprawy. Toteż 
może jak nikt inny wyczekiwał na odmianę 
losu. Rok 1918 zwiastował zakończenie wojny. 
W październiku zawiązała się Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego. Za jej poparciem pol-
skie duchowieństwo wystąpiło z wnioskiem  
o włączenie zborów śląsko-cieszyńskich do 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce. Zapewne z niemałym zaangażowaniem 
emocjonalnym ks. Kubaczka przywitał 20 
grudnia 1918 roku ks. superintendenta ks. Ju-
liusza Burschego na uroczystym nabożeństwie, 
po którym odbyło się formalne uznanie 
zwierzchności polskiego Konsystorza. Wśród 
sygnatariuszy tego aktu był ks. Jerzy Kubacz-
ka. Ale z żalem też pożegnał wyjeżdżającego w 
kilka dni później na Lubelszczyznę ks. dr Jan 
Pindóra. Z powodu braku środków do życia 
musiał opuścić Cieszyn i zbór cieszyński, które-
mu poświęcił najlepsze swoje lata. Niestety, 
wkrótce miał się rozegrać trwający ponad pół-
tora roku zatarg o przynależność państwową 
Ziemi Cieszyńskiej, zakończony decyzją Rady 
Ambasadorów o podziale Śląska Cieszyńskie-
go pomiędzy Polskę i Czechosłowację 
(28.07.1920). Decyzja ta była także bardzo bole-
sna, gdyż znaczna część zborowników pozosta-
ła teraz za granicą, oderwana od macierzyste-
go kościoła, W międzyczasie Konsystorz po 
zbadaniu prawidłowości wyborów z 1914 roku 
uznał je za ważne i 6 stycznia 1920 roku ks. 
sup. Juliusz Bursche w asyście ks. Jerzego Ku-
baczki na uroczystym nabożeństwie w kościele 
Jezusowym wprowadził w urząd ks. Karola 
Kulisza i ks. dr Rudolfa Wrzecionkę. W roku 
następnym zaproponowano ks. Jerzemu Ku-
baczce objęcie godności seniora, jednak on zre-

zygnował na rzecz ks. Kulisza. Do gruntu wy-
czerpany pracą i przeżyciami, nie czuł się już na 
siłach. Zdążył jeszcze zamówić nowe stalowe 
dzwony w ludwisarni w Bochum. Wiosną 1922 
roku wystąpiły u niego silne objawy choroby 
płuc. Wyjechał wówczas na 2 miesiące do Za-
kopanego, skąd powrócił bardzo już osłabio-
ny. Pozostawił wdowę i dwóch synów Ottona 
i Jerzego, którzy zostali również pastorami. Ot-
ton został proboszczem w Goleszowie a młod-
szy Jerzy był prefektem w szkołach średnich  
w Bielsku. Ks. Oskar Michejda napisał o nim: 
„Był to człowiek o charakterze prostym, pra-
wym, szczerym. W pracy poświęcał wszystkie 
swe siły. Z natury flegmatyk, ze znaczną przy-
mieszką szlachetnego humoru, przy tym czło-
wiek prostej i szczerej wiary, niósł swe brze-
miona pogodnie bez jakiejkolwiek skargi. 
Niekiedy, gdy pod ciężarem obowiązków wo-
jennych, przykrości i powojennych zdarzeń na-
wet jego nerwy zdały się być u kresu sił, wy-
powiadał swój ból przed swym przyjacielem  
z lat gimnazjalnych i akademickich, ks. Janem 
Stonawskim i po takiej rozmowie znowu po-
rywał się do nowego wysiłku. Pozostawił po 
sobie pamięć człowieka, który dobry bój to-
czył, wiarę zachował i z wiarą wchodził w po-
dwoje otwarte mu w śmierci przez Zbawcę.” 
(Wg opracowania Wł. Sosny).

250 lat temu
5 sierpnia w Petersburgu nastąpiło podpi-

sanie traktatów dotyczących I rozbioru Pol-
ski. Była to cesja terytorium Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów dokonana na rzecz Królestwa 
Prus, Monarchii Habsburgów i Imperium Ro-
syjskiego. Pierwszy z trzech rozbiorów Polski, 
do których doszło pod koniec XVIII wieku. 
Idea rozbioru jednego państwa w celu zaspo-
kojenia roszczeń i interesów innych nie była 
czymś nowym. Podobne plany rodziły się wo-
bec Austrii podczas wojny o sukcesję austriac-
ką, Prus w czasie trwania wojny siedmioletniej 
czy też Turcji w trakcie V wojny rosyjsko-turec-
kiej. Różnica polegała na tym, że Rzeczpospo-
lita była jedynym państwem, które nie było  
w stanie odeprzeć żadnego konfliktu zbrojnego 
z innym państwem, ponieważ była całkowicie 
bezbronna i nie mogła, w przeciwieństwie do 
wyżej wymienionych państw, bronić swoich 
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własnych interesów. Koncepcja rozbioru pań-
stwa polsko-litewskiego także nie była nowa. 
Pojawiła się już w XVII wieku i była rozpatry-
wana także w drugiej połowie wieku XVIII. 
W czasie przedłużającej się wojny rosyjsko
-tureckiej stało się jasne, że rozbiór ówczesnej 
Turcji jest niemożliwy, a dalsza wojna groziła 
przerodzeniem się w konflikt ogólnoeuropej-
ski. Wtedy propozycje rozładowania napięcia 
politycznego kosztem ziem polskich wysunę-
ły ponownie dwory paryski i berliński. Już  
w czasie bezkrólewia po śmierci Augusta III 
Sasa w roku 1763 szef Kolegium Wojennego 
Imperium Rosyjskiego generał Zachar Czer-
nyszew przedstawił Katarzynie II plan anek-
sji polskiego terytorium, wytyczony dokład-
nie po granicach przyszłego zaboru z 1772. 
Europie groził nowy konflikt na szeroką skalę, 
gdyż Austria, zaniepokojona sukcesami Rosji  
w wojnie i jej roszczeniami wobec Mołdawii   
i Wołoszczyzny, zagrażającym 
interesom domeny Habs-
burskiej w tej części konty-
nentu, przygotowywała się 
do zbrojnego wystąpienia  
w obronie Turcji. Jednocze-
śnie Prusy były związane  
z dworem Katarzyny II soju-
szem, który także i je wcią-
gnąłby do konfrontacji. Od 
roku 1769 trwały wzajemne 
sondaże czterech stron i pró-
by przeciągnięcia Prus do 
obozu francusko-austriackie-
go. Idea francuska zakładała 
przekazanie południowych 
rubieży Rzeczypospolitej Tur-
cji, co zabezpieczałoby in-

teresy Austrii i umacniało pozycję państwa 
otomańskiego. Prusy, w zamian za neutralność  
i przekazanie części Śląska Austrii, miały uzy-
skać Warmię z Mazurami oraz fragment Kur-
landii. Fryderyk prowadził jednak własną poli-
tykę w tej sprawie. Nie miał on zamiaru służyć 
interesom francusko-austriackim, zrywać soju-
szu z Rosją za mgliste i niepewne obietnice oraz 
oddawać choćby skrawka Śląska. Jednocześnie 
pragnął uniknąć za wszelką cenę konfrontacji 
wojskowej, gdyż kraj zrujnowany wojną sied-
mioletnią potrzebował pokoju. Pragnął zreali-
zować także podstawowe dążenie Hohenzol-
lernów do połączenia Brandenburgii z Prusami. 
W tym celu rozpoczął próby wciągnięcia Rosji 
do dzieła cesji ziem Polski i sondowania, na jak 
duże ustępstwa jest w stanie pójść Petersburg. 
Rosja nie miała bowiem żadnego zysku z po-
działu kraju, który uważała za swój protektorat, 
wręcz przeciwnie, mogła na tym tylko stracić. 
Dla Prus zaś była to sprawa priorytetowa. Au-
stria natomiast, wciągnięta do rozbioru dla zała-
godzenia jej stosunków z Rosją, miała otrzymać 
część Polski jako zwyczajne wynagrodzenie. Za-
garnięcie ziem polskich nie leżało w żywotnym 
interesie monarchii Habsburskiej, gdyż do tej 
pory nie była ona zainteresowana ekspansją 
na te terytoria. Fryderykowi II sprzyjały działa-
nia konfederatów barskich oraz niemal otwar-
te dążenie Austrii do wojny. Trwająca przez 
cztery lata konfederacja barska, którą stłumiła 
interwencja wojsk rosyjskich wydatnie osłabi-
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ły pozycję króla Polski Stanisława II Augusta, 
który w oczach Rosjan przestał być mocnym  
i wiarygodnym gwarantem rosyjskiego protek-
toratu nad Rzecząpospolitą. Punktem kulmina-
cyjnym okazało się zabezpieczanie granic przez 
Józefa II, połączone z anektowaniem polskiego 
Spiszu oraz Podhala w latach 1769 i 1770. Nie-
długo po tym Prusy, pod pozorem rozciągnięcia 
kordonu sanitarnego, rozpoczęły inkorporację 
poszczególnych starostw Pomorza. W styczniu 
1771 roku w rozmowie z księciem Henrykiem 
Pruskim generał Czernyszew jako zwolen-
nik anektowania przez Rosję Inflant Polskich  
i części Białorusi, podsunął mu myśl zaboru 
biskupstwa warmińskiego przez Prusy. Dalsze 
rozmowy na linii Berlin-Petersburg przeciąga-
ły się aż do roku 1772, gdyż Austria odżegny-
wała się od próby podziału Polski, rozpatrując 
jeszcze możliwość rozbioru Turcji, której tereny 
bardziej interesowały Austrię. Ostatecznie prze-
ważył realizm polityczny – podział części ziem 
polskich między Rosję a Prusy był właściwie 
formalnością, chodziło już tylko o skonkretyzo-
wanie wielkości zagarniętych terytoriów. Bez-
pośrednim i wygodnym pretekstem dokonania 
rozbioru stała się nieudana próba porwania  
3 listopada 1771 roku króla Stanisława II Augu-
sta przez spiskowców, związanych z konfedera-
tami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały 
kampanię, jakoby był to dowód na niezdolność 
Rzeczypospolitej do utrzymania porządku i jed-
ności wewnętrznej oraz że jej stan anarchii jest 
zagrożeniem dla trzech sąsiednich państw. De-
cyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu 
już w połowie 1771 roku, jednak ambasador ro-
syjski Kasper von Saldern miał polecone trzy-
manie Polaków w nieświadomości. Pierwszy 
układ rosyjsko-pruski został potajemnie pod-
pisany w Petersburgu 17 lutego 1772 pod fał-
szywą datą 15 stycznia. Ostatecznie 18 września 
1772 roku Rosja, Austria i Prusy notyfikowały 
Rzeczypospolitej fakt rozbioru, żądając zwoła-
nia sejmu dla przeprowadzenia cesji. Opór ła-
mały groźby i dokuczliwa okupacja kraju przez 
wojska trzech mocarstw. Na początku 1773 król 
i Senat rozesłali wszystkim rządom Europy 
noty wyrażające sprzeciw wobec pogwałcenia 
praw Rzeczypospolitej, z prośbą o interwencję. 
Oddzielne noty wystosowano do Francji, Da-
nii i Austrii, które to państwa były gwaranta-

mi traktatów welawsko-bydgoskich i pokoju 
oliwskiego. Ostatecznie 30 września 1773 roku 
traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm  Rozbio-
rowy zwołany w Warszawie przez zaborców 
(przy proteście trzech posłów: Tadeusza Reyta-
na, Samuela Korsaka i Stanisława Bohuszewi-
cza). Pierwszy rozbiór Polski nie przewidywał 
dalszych podziałów Rzeczypospolitej, wręcz 
przeciwnie, w oczach Petersburga miał im za-
pobiec na przyszłość. Terytorium Polski i Litwy 
były jednak na tyle duże, że miały w przyszło-
ści odegrać kolejny raz rolę rezerwuaru, na któ-
rym mocarstwa miały sobie powetować stra-
ty w innych konfliktach europejskich. Austria 
otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz ze 
Lwowem,  ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 2,7 
mln mieszkańców). Prusy anektowały Warmię 
i Prusy Królewskie, lecz bez Gdańska i Torunia 
(36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców). Ro-
sja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, 
peryferyjne krańce Rzeczypospolitej (ogółem 92 
tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców), utrzymując 
poza tym swój protektorat nad resztą okrojo-
nego kraju. Polska i Litwa straciły 211 tys. km²  
i 4,5 miliona ludności. W wyniku zatwierdzenia 
traktatu rozbiorowego król Stanisław II August 
uzyskał spłatę swoich długów, których wyso-
kość w znacznej mierze podał fikcyjną. Pienią-
dze te zostały wypłacone podstawionym przez 
niego fikcyjnym wierzycielom, którzy w dużej 
mierze byli jego zausznikami. W czasie przepro-
wadzania rozbioru król wziął ze skarbca wspól-
nego dworów Rosji, Austrii i Prus, utworzonego 
na przekupienie posłów sejmu delegacyjnego 
sumę 6000 dukatów.

200 lat temu
10 sierpnia 1822 

roku urodził się w 
Horne Zaturčie Ján 
Kalinčiak (Kalinčák, 
pseud. Janko). sło-
wacki pisarz i literat, 
poeta i krytyk literac-
ki, pedagog i wycho-
wawca młodzieży. 
Ján Kalinčiak pocho-
dził z bogatej rodzi-
ny, gdzie jego ojciec 
także Ján był ewan-
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gelickim proboszczem, a matka Terézia Ruttkay 
de Nedecze miała pochodzenie ziemiańskie. 
Studiował w Zaturči, Niecpałach następnie  
w Levočy a od roku 1839 w Bratysławie  
a także w Halle. Od 1848 roku został cenionym 
nauczycielem filozofii i rektorem gimnazjum  
w Modrej. W latach 1858 - 1869 został rek-
torem ewangelickiego Gimnazjum w Cieszy-
nie, gdzie się spotkał z Michałem Milislavem  
Hodžom słowackim budzicielem narodowym, 
księdzem, poetą i twórcą języka słowackiego. 
Po odejściu na emeryturę Kalinčiak przeniósł 
się do Martina, gdzie redagował miesięcz-
nik Orzeł (Orol). Zmarł 16 czerwca 1871 roku  
w Martinie, gdzie został pochowany na Cmen-
tarzu Narodowym.

Twórczość Kalinčiaka zaliczamy do literatury 
słowackiego romantyzmu. Największy wpływ 
na jego twórczość miała przyjaźń z  Ludovitem 
Šturem i jego grupą. Osobiście przepisywał 
dzieło Štura  O narodowych powieściach i pie-
śniach plemion słowiańskich. Podstawowymi 
zagadnieniami jego twórczości byli Słowacy 
ich folklor, literatura słowacka na terenie ów-
czesnych Górnych Węgier. Spisywał ludowe 
opowiadania Słowaków dając się postawić 
wśród pierwszych autorów piszących po sło-
wacku.

Napisał i opublikował kilkanaście baśni,  
11 znanych powieści a 3 uległy zagubieniu,  
5 polemik i recenzji oraz jedną humoreskę.

450 lat temu
w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 r. doszło do 

rzezi hugenotów w Paryżu. Wydarzenie to 
określone zostało imieniem jednego z apo-
stołów - Bartłomieja, którego wspomnienie 
przypada na 24 sierpnia, stąd pogrom huge-
notów znany jest również pod nazwą noc św. 
Bartłomieja. Pomysłodawczynią i inicjatorką 
okrutnego mordu wykonanego na wyznaw-
cach kalwinizmu we Francji była zaś Katarzy-
na Medycejska. 

W połowie XVI stulecia na obszarach po-
łudniowo – zachodniej Francji istniało ponad 
2 tys. dobrze zorganizowanych gmin hugenoc-
kich, do których należało około 400 tys. wier-
nych, a wyznawana przez nich doktryna reli-
gijna Jana Kalwina w owym czasie zyskiwała 
coraz większą rzeszę zwolenników. Wśród hu-

genotów znajdowali się nie tylko sami kup-
cy, rzemieślnicy, rybacy czy żaglarze, ale także 
intelektualiści, drobna urzędnicza szlachta oraz 
zamożne mieszczaństwo. Z czasem hugeno-
ci zyskiwali sprzymierzeńców także w środo-
wisku bogatych klanów i rodzin magnackich 
(np. wśród Burbonów). Francuscy protestanci 
niezadowoleni z warunków panujących w ich 
ojczyźnie pragnęli jej naprawy. Proponowali  
w tym celu reformy społeczne oraz nietoleran-
cyjny model życia społecznego. Zorganizowali 
oni synod w roku 1559, na którym ogłoszono 
zbiór zasad wiary (tzw. Confessio Gallicana).  
Z kolei w efekcie zakończenia trwających wo-
jen religijnych we Francji w latach 1562-1563, 
uzyskali hugenoci częściową swobodę reli-
gijną. Protektorką hugenotów była katolic-
ka księżniczka i późniejsza królowa Nawarry 
Małgorzata de Valois (Walezy) – córka Katarzy-
ny Medycejskiej. Małgorzata de Valois zorga-
nizowała cały obóz protestantów francuskich, 
na czele którego stał m.in. Ludwik Burbon I 
Condé. Hugenotom sprzyjała również rodzina 
Coligny. 

Przeciwwagą dla grupy uformowanej dzięki 
staraniom Małgorzaty de Valois było stronnic-
two dworu paryskiego skupionego wokół Ka-
tarzyny Medycejskiej. W 1560 roku zmarł król 
Francji Franciszek II de Valois (mąż Marii I Stu-
art). Rządy w państwie objął wtedy małoletni 
wówczas syn Katarzyny i młodszy brat Fran-
ciszka II - Karol IX de Valois. Ponieważ monar-
cha ten był w omawianym czasie niepełnolet-
ni, faktyczną władzę we Francji sprawowała 
- jako regentka - jego matka oraz jej sojuszni-
cy. Katarzyna była ultrakatolicką władczynią 
pochodzącą z Italii. To ona stworzyła we Fran-
cji atmosferę, w której hugenoci funkcjonować 
nie mogli. Monarchini, zdając sobie sprawę  
z tego, że kolejne wojny religijne prowadzone 
z kalwinistami nie przechylają szali zwycię-
stwa na stronę katolicką, 8 sierpnia 1570 r. za-
warła pokój w Saint Germain. Postanowienia 
układu brzmiały następująco: protestantom 
przyznano wolność religijną w całej Francji 
(poza Paryżem), amnestię oraz dostęp do urzę-
dów państwowych. Ponadto gwarantem po-
koju było oddanie we władanie hugenotom 
4 twierdz. Wyrazem pojednania katolików  
z protestantami miało być natomiast mał-
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żeństwo zwolennika 
hugenotów Henryka 
Burbona (protestant 
i król Nawarry) z sio-
strą Karola IX, księż-
niczką Małgorzatą de 
Valois.

Ceremonia zaślu-
bin Henryka i Mał-
gorzaty miała miej-
sce 18 sierpnia 1572 
roku. Warto wskazać, 
że ślub odbył się w 2 
częściach: katolickiej 
(w katedrze Notre-
Dame), później zaś 
protestanckiej. Kata-
rzyna Medycejska nie 
byłaby sobą, gdyby nie wykorzystała tej sytu-
acji do własnych wyrachowanych celów, bo-
wiem na uroczystość zaślubin do Paryża przy-
było wielu hugenotów. Władczyni z pomocą 
swoich zaufanych doradców przygotowała 
perfidny projekt ich pogromu. W taki sposób 
6 dni po ceremonii ślubnej doszło w noc św. 
Bartłomieja do krwawej rzezi na kalwinistach. 
Z 23 na 24 sierpnia około godziny 3 w nocy 
oddziały pogromców - uformowane wiele dni 
wcześniej – rozpoczęły krwawą masakrę huge-
notów. Krwią spłynęła francuska ulica Saint 
Laurent, gdzie przybysze z daleka zatrzymali się 
w przydrożnych karczmach. Zaskoczeni we śnie 
i przerażeni pozwalali się mordować bez oporu. 
Nawet pewna część uzbrojonych hugenotów, 
zamiast stawić opór mordercom, próbowała 
szukać ratunku w ucieczce. Z zakwaterowa-
nych protestantów na prawym brzegu Sekwa-
ny nieliczni tylko zdołali uciec bądź ukryć się 
w zaprzyjaźnionych domach katolickich. Rzeź 
przeprowadzono bez krzty litości. Mordowano 
dzieci, starców, kobiety. Jednocześnie uspraw-
niono proceder mordu, albowiem schwyta-
nych hugenotów prowadzono nad Sekwanę  
i zabijano, trupy wrzucając do rzeki. Niemowlęta  
z kolei topiono w workach. A chęć dokonania 
mordu na hugenotach rychło przeniosła się 
z Paryża na prowincję. Ogółem w krwawym 
pogromie śmierć poniosło kilkanaście tysięcy 
ludzi. Wśród nich była szlachta, magnaci bądź 
spokojni rzemieślnicy. Nadmienić można, że 

sam Henryk Burbon – przywódca hugenotów 
- przeżył krwawy mord dzięki pomocy swej 
małżonki Małgorzaty de Valois.

W konsekwencji tego strasznego wydarze-
nia  rozgorzały kolejne walki religijne prote-
stantów i katolików, które toczono w latach 
1572-1577.  Ponadto noc św. Bartłomieja odbi-
ła się echem w całej Europie. W efekcie kon-
fliktów na gruncie politycznym i religijnym  
z biegiem lat doszło we Francji do zmiany dy-
nastii panującej z Walezjuszów na Burbonów.   
U schyłku XVI stulecia Henryk IV Burbon, 
który uszedł cało z rzezi hugenotów, objął 
francuski tron i zakończył wojny religijne we 
francuskim królestwie sławnym edyktem nan-
tejskim w kwietniu 1598 roku. Na mocy tego 
aktu prawnego religia katolicka została uzna-
na za religię państwową we Francji. Hugenoci 
otrzymali natomiast w całej Francji wolność 
religijną oraz wolność kultu (z wyjątkiem Pa-
ryża). Hugenoci mogli również korzystać z peł-
ni praw obywatelskich i politycznych. Mieli 
dostęp do wszystkich urzędów państwowych 
oraz otrzymali prawo do organizowania wła-
snych synodów religijnych. Nadano im tak-
że możliwość zakładania wła-
snych szkół i uniwersytetów. 
Edykt nantejski rozpoczynał we 
Francji krótkotrwały okres po-
koju.

Zebrał z różnych źródeł:
Józef Król
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

II  kwartał   2022 roku
Drugi kwartał 2022 roku w jaworzańskim 

Oddziale PTEw  był niezwykle bogaty w cie-
kawe i interesujące wydarzenia. Odbyły się 
trzy spotkania, w tym jedno z tradycyjnym 
smażeniem jajecznicy, wyruszyliśmy na pierw-
szą w tym roku wycieczkę oraz  obchodziliśmy 
uroczystość jubileuszowych urodzin naszego 
członka oraz kuratora parafii Ryszarda Milli.

Na spotkaniu w dniu 4 kwietnia br. temat 
„Małżeństwa mieszane wyznaniowo – trud-
ne wybory i przeszkody w życiu religijnym” 
przedstawili nasi specjalnie zaproszeni goście, 
Krystyna i Jacek Rybarkiewiczowie – małżeń-
stwo mieszane wyznaniowo z 49-letnim sta-
żem. Obecnie jest to bardzo aktualny temat, 
gdyż w większości zawierane małżeństwa to 
śluby mieszane. W ciągu ostatnich 9-ciu lat  
w naszej parafii w Jaworzu  odbyło się 107 ślu-
bów, w tym 32 ewangelickie a 75 mieszanych.

W prelekcji obraz życia religijnego i spo-
łecznego w małżeństwie mieszanym przedsta-
wiony został w oparciu  o następujące tezy do 
dyskusji:
- zaakceptowanie kandydata przez rodzinę,
- ceremonia ślubna, wybór miejsca, formalno-
ści, reakcja rodziny i duchownych,
- wybór wyznania w którym mają być 
ochrzczone i wychowywane dzieci,
- uczestnictwo w praktykach religijnych, przy-
stępowanie do komunii, obchodzenie świąt,
- konwersja jednego z małżonków, reakcja ro-
dziny,
- stanowisko duchownych wobec tych proble-
mów.

Po prelekcji rozpoczęła się ożywiona dys-
kusja, w której uczestnicy przedstawiali swo-
je stanowiska, stwierdzając, iż ile jest rodzin 
wyznaniowo mieszanych, tyle jest problemów  
i doświadczeń.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 9 maja br. 
temat „500 lat od tłumaczenia Nowego Testa-
mentu na język niemiecki przez M. Lutra. Bi-
blia w języku polskim na przestrzeni wieków” 
przedstawił dr Łukasz Barański.

Od chwili, w której Marcin Luter, stojąc  
18 kwietnia 1521 roku przed cesarzem i Sejmem 
w Wormacji, nie wyrzekł się tego, co wcześniej 
napisał i do czego był przekonany w oparciu        
o prawdy zapisane w piśmie Świętym, życie 
jego było zagrożone. Zaopiekował się nim 
książę Saksonii Fryderyk Mądry, który udzielił 
mu schronienia na zamku Wartburg pod Eise-
nach.
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R  E  K  L  A  M  A

Od 4 maja 1521 roku Marcin Luter spędził 
na zamku  Wartburg 300 dni jako rycerz Jorg. 
W ciągu 11 tygodni, będąc na wieży zamku  
M. Luter przetłumaczył Nowy Testament  
z języka greckiego na język niemiecki. Pierw-
sze wydanie Nowego Testamentu ukazało się 
we wrześniu 1522 roku w nakładzie 3 000 eg-
zemplarzy. Nakład rozszedł się błyskawicznie. 
Następnie ukazały się kolejne księgi, a w 1534 
roku gotowe było już całe wydanie Pisma 
Świętego.

Protestanckie historyczne przekłady Biblii 
na język polski pojawiły się stosunkowo póź-
no. Najważniejsze z nich to:
- Nowy Testament Stanisława Murzynow-
skiego z 1553 roku,
- Biblia Brzeska z 1563 roku,
- Biblia Nieświeska (Szymona Budnego) z 1572 
roku,
- Biblia Gdańska z 1632 roku,
- Biblia Warszawska z 1975 roku.

Wg stanu na październik 2021 roku, spo-
śród 7378 języków jakimi się posługują ludzie 
na świecie, cała Biblia przetłumaczona jest na 
717 języków, a Nowy Testament na 1582 języki. 
Najbardziej rozpowszechnionym przekładem 
Pisma Świętego jest angielska Biblia króla Ja-
kuba, wydana po raz pierwszy w 1611 roku.

13 maja 2022 roku odbyła się pierwsza  
w tym roku wycieczka. Wczesnym rankiem  
w dobrych humorach wyruszyliśmy autoka-
rem w stronę Katowic. Pierwszym przystan-
kiem było Muzeum Powstań Śląskich w Świę-
tochłowicach. Muzeum zostało powołane do 
życia uchwałą Rady Miejskiej w Świętochło-

wicach z dnia 18 lipca 2012 roku. Do jego zadań 
należy ochrona dóbr dziedzictwa, dotyczących 
Powstań Śląskich oraz historii miasta Święto-
chłowice. Ekspozycja muzealna mieści się na 
trzech kondygnacjach budynku. Posiada mul-
timedialny charakter i ułożona jest chronolo-
gicznie: począwszy od wystawy „Świętochło-
wice A.D.1919”, poprzez kolejne powstania, po 
plebiscyt, ukazanie walk powstańczych oraz 
konsekwencji śląskich zrywów.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Miasta 
Katowice. Z zainteresowaniem zwiedziliśmy 
wystawę stałą „Dzieje Katowic 1299 – 1945”  
oraz „Wnętrza mieszczańskie”. Muzeum Histo-
rii Katowic organizuje również wystawy czaso-
we. Bardzo oryginalna jest obecnie wystawa 
„Odczarować czarownice – wiedźmy, wieszczki, 
zielarki”. Wystawa przedstawia postać zielarki, 
znachorki, akuszerki w oparciu o fakty histo-
ryczne. Procesy o czary kobiet uznawanych za 
czarownice miały miejsce w całej Europie.

Później w Ewangelickim Centrum  Diakonij-
nym  „Słoneczna Kraina” przy Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Katowicach w niezwykle 
serdecznej i życzliwej atmosferze spożyliśmy-
pyszny obiad.

Kolejnym celem naszej wycieczki było spo-
tkanie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
w Szopienicach. Czekał na nas już tam proboszcz 
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parafii ks. dr Adam Malina. Wspólnie zwiedzi-
liśmy kościół, a następnie ksiądz w bardzo cie-
kawy i interesujący sposób  przedstawił nam 
historię kościoła i parafii. Ciekawostką jest to, 
że w Szopienicach urodził się reżyser filmowy  
i teatralny Kazimierz Kutz.

Spotkanie to było ostatnim punktem na-
szej wycieczki. Pełni niezapomnianych wrażeń 
wracaliśmy do Jaworza, planując już w sierp-
niu br. kolejną wycieczkę.

6 czerwca 2022 roku spotkanie odbyło się 
w Gościńcu Szumnym u p. Steklów w Jaworzu 
i połączone było z tradycyjnym smażeniem ja-
jecznicy. Jest to bardzo stary zwyczaj na Śląsku 
Cieszyńskim, gdy w drugi dzień Świąt Zesłania 

Ducha Świętego spotykano się po nabożeń-
stwie w grupie przyjaciół i sąsiadów i smażo-
no jajecznicę. Zwyczaj ten częściowo przetrwał, 
zwłaszcza w wielu stowarzyszeniach działają-
cych w tym rejonie. Gościem spotkania był ks. 
dr hab. Marek Uglorz, który przedstawił temat 
„Wolność w znaczeniu teologicznym i współ-
czesnym”. Wykład prowadzony był w bardzo 
ciekawy i zmuszający do myślenia sposób, 
również w kontekście teologicznym. Wolność 
można osiągnąć tylko za pomocą rozmowy  

z Bogiem i trzeba przyjmować od Boga to, co 
najlepsze. Filozofowie od dawna zastanawia-
li  się nad wolnością. Wolność zawsze musi iść  
w parze z mądrością życia, jest nam ona bardzo 
potrzebna, żeby coś w życiu osiągnąć. Czło-
wiek, który potrafi żyć w wolności, musi być 
przygotowany na odpowiedzialne i odważne 
życie. Ponadto należy pamiętać, że najlepsze 
zawsze przychodzi z przyszłości. Po zakończe-
niu wykładu wywiązała się dyskusja, gdyż 
prelekcje ks. Marka Uglorza zawsze spotykają 
się z dużym zainteresowaniem  i żywą reakcją 
słuchaczy.

U progu zbliżających się wakacji Zarząd Od-
działu PTEw w Jaworzu serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na kolejne spo-
tkania oraz na dwudniową  wycieczkę do Ło-
dzi i Żyrardowa, która odbędzie się  w dniach 
25 i 26 sierpnia br. W programie wycieczki mię-
dzy innymi Oceanarium i ZOO, a w Żyrardo-
wie spotkanie z ks. Haliną Radacz i zwiedzanie 
miasta. 

W imieniu Zarządu 
PTEw w Jaworzu

sekretarz Danuta Kubala
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Po dwóch latach przerwy, wynikających  
z sytuacji pandemicznej, jubileusz złotej kon-
firmacji powrócił do ustalonego terminu i for-
muły świętowania. Pierwsza część obchodów 
jubileuszu to nabożeństwo, druga to spotkanie 
w sali OSP w Jaworzu. 12 czerwca, w Święto 
Trójcy Świętej, rocznik konfirmacyjny 1972 ob-
chodził jubileusz 50-lecia swojej konfirmacji. 
Konfirmowanych wtedy było 43 dziewcząt  
i chłopców przez ks. Ryszarda Janika w asy-
ście ówczesnego wikariusza ks. Jana Szklorza. 
Jubileusz Diamentowej Konfirmacji obchodził 
rocznik 1962. Konfirmowanych przez ks. Ryszar-
da Janika przy asyście ks. Eryka Smoleńskiego 
było 64 dziewcząt i chłopców. W uroczystości 
wzięło również udział 2 jubilatów, którzy ob-
chodzili jubileusz Brylantowej Konfirmacji tzn. 
byli konfirmowani w 1952 roku przez ks. Jana 
Lasotę.

W słoneczny, niedzielny poranek Świę-
ta Trójcy Świętej, jubilaci zebrali się na placu 
przed kościołem. Były to wzruszające chwile 
szczególnie dla tych jubilatów, którzy na co 
dzień nie mieszkają na terenie parafii. Rozpo-

Złota i Diamentowa Konfirmacja
znawanie się nieraz po kilkudziesięciu latach 
było sympatycznym, często zabawnym przeży-
ciem dla wielu jubilatów. 

Wszystkich zebranych jubilatów przywitali 
księża ks. Andrzej Krzykowski i ks. Władysław 
Wantulok i procesjonalnie wprowadzili do ko-
ścioła, gdzie jubilaci zajęli jak kiedyś, miejsca 
w pierwszych ławach, które zwyczajowo prze-
znaczone są dla konfirmantów. W czasie kaza-
nia, opartego na fragmencie z 11 rozdziału listu 
ap. Pawła do Rzymian, ks. Wantulok przypo-
mniał o znaczeniu umacniania i podtrzymy-
wania wiary i odniósł się do przykładu, jaki 
dają kolejne roczniki konfirmantów świętujące 
jubileusz konfirmacji jako znak trwania w wie-
rze, jak to ślubowali 50, 60 czy 70 lat temu.
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Nabożeństwo zostało wzbogacone śpie-
wem chóru kościelnego pod dyr. P. Krystyny 
Gibiec. Wzruszającą chwilą było przystąpienie 
do komunii świętej, chociaż w nieco innej for-
mie niż było to 50 lat temu.

Po nabożeństwie odbyła się sesja zdjęciowa 
na schodach przed bocznym wejściem, które 
stanowi tradycyjne tło do zdjęć konfirmacyj-
nych.

Druga część uroczystości odbyła się w sali 
OSP w Jaworzu. Wszyscy zebrani mogli posilić 
się ciepłym poczęstunkiem przygotowanym 
przez catering Gospodarstwa Agroturystyczne-
go p. Stekli, a później przy kawie i kołaczu był 
czas na prezentację i wspomnienia. 

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. I to 
spotkanie, które przebiegało w ciepłej i ser-

decznej atmosferze, bardzo szybko upłynęło. 
Jubilaci powymieniali się adresami i telefona-
mi. Żegnając się, czynili to z nadzieją na po-
nowne spotkanie w takim gronie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznego jubileuszu, zarów-
no w czasie przygotowań jak i dniu jubileuszu.

Ks. Andrzej Krzykowski



35

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 106www.parafiajaworze.pl

Zespół Cantate
Od początku kwietnia kontynuowaliśmy 

naszą działalność zespołową, ubogacając śpie-
wem piąte nabożeństwo pasyjne w Jaworzu. 
Słowem Bożym w czasie tego nabożeństwa 
służył ksiądz radca Jan Badura.

Kilkoro naszych członków upiększyło swo-
im śpiewem nabożeństwo dla seniorów w Ja-
sienicy oraz wieczorne nabożeństwo w Wielki 
Czwartek.

Jednakże jeszcze przed zakończeniem okre-
su pasyjnego doszło do niesłychanie smut-
nego wydarzenia, a mianowicie pogrzebu  
p. Jana Czyża, wieloletniego organisty w Sta-
rym Bielsku i niesamowicie oddanego swojej 
parafii człowieka. Była to postać znana, cho-
ciażby z widzenia, wszystkim członkom nasze-
go zespołu, którą poznaliśmy dzięki okazjo-
nalnym naszym występom w starobielskim 
kościele. Pan Janek to niewątpliwie człowiek, 
o którym trudno zapomnieć, a który miał duży 
wpływ na swoją parafię.  Wszyscy członkowie 
Zespołu pamiętają jego uśmiech i pozytyw-

ne słowa podczas każdego naszego pobytu na 
nabożeństwie w Starym Bielsku. Wraz ze sta-
robielskim chórem oraz zborem pożegnaliśmy 
tego niezwykłego człowieka 7 kwietnia – tuż 
przed Wielkim Tygodniem. Zespół zaśpiewał 
kilka pieśni przed i w trakcie żałobnego nabo-
żeństwa. Od chóru starobielskiego mowę po-
żegnalną wygłosił Karol Śliwka, a jego piękne 
słowa o skromności i wszechstronności Pana 
Janka spowodowały ogromne wzruszenie 
wśród wszystkich obecnych. 

Okres świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy 
też Wielkanocy, jest zawsze dla zespołu czasem 
pracowitym, co nie uległo w tym roku zmia-
nie. Już w wielkopiątkowy wieczór, tym razem 
w pełnym składzie, byliśmy częścią nabożeń-
stwa. Również, zgodnie ze swego rodzaju tra-
dycją, w Poniedziałek Wielkanocny gościliśmy 
na nabożeństwach w Jasienicy i Świętoszów-
ce. W tym roku jednak zaśpiewaliśmy również 
radosne „Alleluja” w jaworzańskim kościele, 
choć dopiero w I niedzielę po Wielkanocy.

Wraz z nadejściem maja rozpoczął się okres 
konfirmacyjny. Nasz zespół miał możliwość 
zaśpiewać zarówno na Konfirmacji w Starym 
Bielsku na początku maja, jak i podczas kon-
firmacyjnej komunii w naszej rodzinnej parafii 
na końcu miesiąca.

Czerwiec i miesiące wakacyjne poświęcimy 
na przygotowanie do kolejnych występów 
podczas pamiątek założeń oraz innych uroczy-
stości. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko uczestniczyć w próbach i cierpliwie ocze-
kiwać na nowe wyzwania, jakie postawi przed 
nami los.

Marta Ogrodnik
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Z życia Chóru
Pomimo niespokojnego i pełnego obaw 

czasu związanego z wydarzeniami u naszych 
wschodnich sąsiadów, próby chóru odbywają 
się systematycznie i powoli wracamy do na-
szej działalności sprzed pandemii. Rozpoczęli-
śmy od comiesięcznych spotkań urodzinowych 
przynoszących nam ogromną radość. 

Po jubileuszowym nabożeństwie 240-lecia 
naszego kościoła przyszedł czas na przygoto-
wanie się do najbliższych uroczystych nabo-
żeństw. 

W okresie pasyjnym wzbogaciliśmy pie-
śniami dwa nabożeństwa piątkowe, 11 marca 
br. i 25 kwietnia br. W dniach 8-9 kwietnia br. 
zostało  zorganizowane XI EKUMENICZNE 
SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ WIELKOPOSTNĄ pod 
nazwą ADORAMUS TE CHRISTE .Patronata-
mi koncertu byli: biskup Bielsko-Żywiecki - bp 
ks. Roman Pindel, biskup Diecezji Cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - bp ks. 
Adrian Korczago oraz Starosta Bielski - Andrzej 
Płonka i Wójt Gminy Jasienica - Janusz Pierzy-
na. W koncercie braliśmy udział 8 kwietnia br. 
Oprócz nas śpiewał Chór Ewangelicki z Baża-

nowic i Ewangelicki Chór Kościelny z Cieszyna 
pod dyr. Joanny Sikorowej oraz Chór Miesza-
ny „Lutnia” z Ligoty pod dyr. Krzysztofa Prze-
myka. Nasz program obejmował cztery pieśni: 
„ŁASKI WSPANIAŁEJ” - „OGRÓD OLIWNY” 
- „RĘCE JEZUSOWE” - „CZY I JA SPRZEDAM 
ZBAWCĘ”. Dyrygowała Krystyna Gibiec. Chóry 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Po koncercie 
zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek w OSP  
w Mazańcowicach. Koncert odbył się w koście-
le ewangelickim w Starym Bielsku. 

W Wielki Piątek,14 kwietnia wzbogaciliśmy 
nabożeństwo w kościele w Jasienicy i w Ja-
worzu. 

17 kwietnia br śpiew chóru rozbrzmiewał  
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. 

28 maja przeżywaliśmy wraz z młodzieżą 
konfirmacyjną składanie ślubowania wierno-
ści Bogu i Kościołowi. Pieśniami wspieraliśmy 
nie tylko dzieci, ale też ich rodziny. 

Bierzemy udział nie tylko w uroczystych na-
bożeństwach przynoszących radość, ale uczest-
niczymy też w nabożeństwach niosących smu-
tek i żałobę. 7 marca w kościele w Jasienicy 
pożegnaliśmy śp. Jerzego Klibra, męża radnej 
naszej parafii, Lidii Kliber, a 5 kwietnia nasze 
pieśni brzmiały na pogrzebie śp. Janiny Ku-
kli, mamy naszej chórowej  koleżanki, Heleny 
Urbaś. W związku z rocznicą śmierci śp. Irenki 
Klimy, chórzystki, która zmarła 1 kwietnia 2021 
roku, uczciliśmy Jej pamięć pieśnią w czasie na-
bożeństwa 22 maja br. Po nabożeństwie udali-
śmy się razem z Rodziną na cmentarz i złożyli-
śmy kwiaty na Jej grobie. Przed nami jest dużo 
pracy związanej z uroczystościami kościelnymi. 

18 czerwca odbył się w amfiteatrze w Jawo-
rzu Międzynarodowy Festiwal Chórów Ewan-
gelickich Ziemi Cieszyńskiej, którego fotorela-
cja jest obok.

Kronikarz chóru: 
Renata A. Podstawny

Zdjęcia: Wioletta Maindok, 
Renata A. Podstawny
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Z życia Koła Pań

Jubileuszowa wycieczka
W grudniu 2021 roku Koło Pań z Jasie-

nicy przeżywało 25 lat swojej działalności.  
W związku z pandemią i okresem zimowym 
uczestniczki koła postanowiły przenieść ob-
chody jubileuszu na okres wiosenny i połą-
czyć je z wycieczką.

W sobotę 7 maja 2022 roku członkinie Koła 
Pań wybrały się na wycieczkę. Przed pandemią 
podczas jednej z wycieczek poznałyśmy filiały 
parafii cieszyńskiej. Wtedy nie udało nam się 
zobaczyć dwóch z nich, dlatego od nich rozpo-
częłyśmy naszą wycieczkę.

Pierwszy punkt programu to Marklowice. 
W 1903 roku założono tu cmentarz, wybu-
dowano dzwonnicę i salkę. W 1982 roku po-
stanowiono wybudować nowy kościół, gdyż 

kaplica miała już wtedy zły stan techniczny  
i była zbyt mała. W czerwcu 1987 roku poświę-
cono nowo wybudowany kościół, który służy 
po dziś dzień. Obecnie odbywają się tutaj na-
bożeństwa, szkółki niedzielne, spotkania mło-
dzieży i spotkania Koła Pań. Opiekunem filia-
łu jest ks. Marcin Brzóska – proboszcz parafii 
cieszyńskiej.

Drugi punkt wycieczki to Puńców. Na 
stronie parafii znalazłam informację: „Utrata 
murowanego kościoła z roku 1518, będącego 
cennym zabytkiem sztuki gotyckiej, zmusiła 
puńcowskich ewangelików do zbudowania 
nowego własnego kościoła”. Była to drewnia-
na kaplica, którą w 1869 roku zastąpiono mu-
rowaną, a rok później wyposażono w dzwo-
ny. Podczas działań wojennych I i II wojny 
światowej dzwony zarekwirowano na cele 
wojskowe. W latach 50-tych XX wieku wyre-
montowano kaplicę, zelektryzowano i ponow-
nie wyposażono w trzy dzwony. W 1982 roku 
zrodził się pomysł wybudowania nowego ko-
ścioła, który został poświęcony w maju 1990 
roku. Po obejrzeniu kościoła zostaliśmy zapro-
szeni na miłe spotkanie przy kawie, herbacie  
i ciasteczkach. Bardzo dziękujemy za przyjęcie  
i oprowadzenie w obu filiałach.

Z Puńcowa pojechaliśmy do Wisły, gdzie 
skierowaliśmy się do Muzeum Beskidzkie-
go im. Adama Podżorskiego, znajdującego się 
w zabytkowym budynku dawnej karczmy. 
Większość z nas odwiedzała to muzeum po 
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raz kolejny, stąd oprócz bardzo ciekawej sta-
łej ekspozycji najbardziej zainteresowała nas 
wystawa czasowa „Z kancjonałem przez życie”. 
Wystawa została przygotowana z okazji jubi-
leuszu 100-lecia wprowadzenia Kancjonału ks. 
J. Heczki w Wiśle. „Pamiętam, we wsi naszej – 
kancjonał był jedyną po biblii i postylli książ-
ką w chacie, którą stawiało się na honoro-
wym miejscu i otwierało w chwilach ważnych  
i uroczystych. Starzy ludzie zaczynali i kończy-
li dzień pieśnią z kancjonału. Uczyli na nim 
czytać swoje dzieci, które zresztą najbardziej 
go lubiły. (…) Do kancjonału zasiadało się  
z przyjemnością. A potem szedł kancjonał  
z człowiekiem przez życie. Każde ważniejsze 
zdarzenie, chwila w życiu: konfirmacja, ślub, 
pogrzeb, święta to jakaś pieśń z kancjonału. 
Nie muszę więc udawadniać, że wpływ tej 
książki jako wychowawcy jest ogromny, naj-
ważniejszy” (cyt. za Maria Pilch „Wisła, wieś 
słowiańsko-ewangelicka”).

Ostatnim punktem wycieczki, jakże wycze-
kiwanym, był „kulig”, czyli przejażdżka na wo-
zach Doliną Białej Wisełki w Wiśle Czarnym  
i biesiada w kolybie u Państwa Cieślarów. 

Podczas spotkania proboszcz parafii jawo-
rzańskiej ks. Władysław Wantulok i kurator 
parafii Ryszard Milli uroczyście wręczyli pa-
miątkowe medale członkiniom Koła Pań w Ja-
sienicy, które są w nim nieprzerwanie od 25 lat, 
a są to: Maria Dawid, Emilia Penkala, Danuta 
Plinta, Helena Wieja.   Po okresie pandemii 
takie spotkanie integracyjne było bardzo po-
trzebne. Wspólne biesiadowanie, 
rozmowy sprzyjały pogłębianiu 
relacji i nawiązywaniu nowych 
znajomości, a może i przyjaźni.

Anna Wantulok
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Słowo Boże
w oczach dziecka

- Cześć Kajtek! Fajnie, że już wróciłeś. Nud-
no było bez ciebie. Wakacje dawno się za-
częły, a ja wyjadę dopiero za dwa tygodnie.
- Cześć Karolina! Też się cieszę, że cię wi-
dzę. Mam tyle do opowiadania i zrobiłem 
mnóstwo zdjęć.
- To gdzie ty właściwie byłeś? Opowiadaj!
- W Łomnicy…
- Ja byłam tam z rodzicami chyba trzy lata 
temu. Wyjeżdżałeś kolejką?
- To tam jest kolejka?
- No pewnie, przecież to bardzo wysokie 
góry.
- Jakie wysokie góry? Co ty opowiadasz?
- No chyba Tatry na Słowacji, bo to przecież 
Tatrzańska Łomnica.
- My nie wyjeżdżaliśmy za granicę. Byli-
śmy w Kotlinie Jeleniogórskiej.
- To opowiadaj i pokaż w końcu te zdjęcia.
- Łomnica to niewielka miejscowość, ale 
jest tam piękny pałac. Można go zwiedzać 
samodzielnie, dostajesz tablet i chodzisz po 
całym pałacu, a w każdym pomieszczeniu 
możesz odtwarzać filmiki. No i jest tam też 
Dom Modlitwy.

Dom Modlitwy
- A co to takiego?
- Słuchaj, dawniej w Jaworzu też taki był. 
To znaczy nasz kościół nie był na początku 
kościołem, tylko takim Domem Modlitwy, 
nie miał wieży i absydy, czyli tej części, 
gdzie teraz stoi ołtarz.
- To musiało być bardzo dawno temu, bo 
tego nie pamiętam.
- No pewnie. Nie możesz tego pamiętać, 
przecież kościół w Jaworzu ma w tym roku 
240 lat.
- A pamiętasz, jak to było ze świątynią Izra-
elitów? Na początku też wyglądała zupeł-
nie inaczej.
- To zupełnie inna historia. Izraelici naj-
pierw mieli Namiot Zgromadzeń. Wędro-
wali wtedy z niewoli egipskiej do Ziemi 
Obiecanej, ale ta wędrówka trwała 40 lat. 
Musieli mieć taką świątynię, którą mogli 
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nieść ze sobą. Dopiero dużo, dużo później, 
gdy już się osiedlili, król Dawid chciał wy-
budować świątynię w Jerozolimie.
- Pamiętam, chciał, ale świątynię wybudo-
wał dopiero jego syn, król Salomon, sły-
nący z wielkiej mądrości. Świątynia była 
bardzo duża i piękna. Wybudowana zosta-

ła z kamieni ciosanych w kamieniołomach, 
z drewna i pokryta złotem. Salomon budo-
wał świątynię 7 lat, a gdy ukończono bu-
dowę, zebrał cały lud izraelski i uroczyście 
poświęcił świątynię.
- Ewangelicy w Jaworzu bardzo cieszyli się, 
kiedy pozwolono im wybudować Dom 
Modlitwy. Wcześniej przez ponad 100 lat 
nie mieli swojego Kościoła.
- No tak, to właśnie wtedy spotykali się  
w leśnym kościele, bo musieli się ukrywać. 
A kiedy wybudowano Kościół Jezusowy 
w Cieszynie, to chodzili tam na nabożeń-
stwa i to piechotą.
- Karola, w sierpniu też możemy wybrać 
się w góry, na Wysoki, do leśnego Kościoła 
na nabożeństwo.
- Świetny pomysł, Kajtek. Połączymy przy-
jemne z pożytecznym. A kiedy to będzie?
- W poniedziałek 15 sierpnia.
- O, to super. Akurat wrócę z wczasów z ro-
dzicami.
- A w niedzielę 21 sierpnia będzie nabożeń-
stwo z okazji 240 lat kościoła w Jaworzu. 
Ma być podobno jakaś wystawa.
- To może uda nam się zobaczyć, jak wyglą-
dał kiedyś Dom Modlitwy w Jaworzu i jak 
się zmieniał.
- To świetny pomysł!

Anna Wantulok
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„SOLA SCRIPTURA“ „JONASZ“

W okresie wakacyj-
nym zapraszamy do 
czytania Słowa Bożego. 
Tematem Ogólnopol-
skiego Konkursu Bi-
blijnego Sola Scriptura 
2022/23 będzie: 

Świadectwo 
Apostoła Jana. 
Już dziś rozpocznij 

przygotowania do kon-
kursu, poznając tekst 

EWANGELII JANA.
Uczniowie kl. 1-3 będą mogli wziąć udział 

w Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Sola 
Scriptura 2022/23. Temat konkursu: 

Cuda Jezusa opisane w Ewangelii Jana. 
Pracę można wykonać dowolną techniką  

w formacie A4.

*********************************************

Po dwuletniej przerwie kiedy finał Między-
narodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz” odbywał się zdalnie on-line, 
w tym roku finał 25 Konkursu Wiedzy Biblijnej 

„Jonasz” odbył się 11 maja br. 
w gmachu kurialnym w Biel-
sku-Białej. Tematem tego-
rocznej edycji konkursu była 
Ewangelia św. Marka.

W finale wzięło udział 
ponad 170 uczniów z trzech 
grup wiekowych szkoły 
podstawowej oraz uczest-
nicy specjalnej edycji.  
W kwietniu do finałów po-
deszło około 250 młodych 
ludzi ze szkół średnich.

Organizatorzy konkursu 
podkreślili cieszący fakt, że 
mimo tych trudnych sytu-
acji związanych z pandemią 
oraz większymi obciążenia-
mi w nauce, w tegorocznej edycji konkursu 
wzięło udział 15 tysięcy dzieci.

Z naszej parafii do finału dostała się uczen-
nica klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzu Zuzanna Krawczyk, która po sprawdzeniu 
prac została finalistą. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w nowej edycji konkursu, 
która rozpocznie się po wakacjach.
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Słoneczniki dla Seniorów
Dzieci z Parafii w Jaworzu już po raz czwar-

ty aktywnie wzięły udział w Ogólnopolskiej 
Akcji dla Seniorów. W okresie adwentowym 
2020 roku ogłoszono akcję „Kartki dla Se-
niorów” – jej celem było własnoręczne przy-
gotowanie kartek świątecznych z życzeniami  
i przesłanie do pensjonariuszy Ewangelickich 
Domów Opieki. Był to czas szczególny, gdyż  
w związku z pandemią  Seniorzy nie wyjeż-
dżali do rodziny na święta, nie było też odwie-
dzin. Przesłane kartki przyniosły wiele radości 

i dały Seniorom poczucie, że nie są sami, że 
ktoś o nich pamięta.

Po raz drugi akcja „Kartki dla Seniorów” 
przeprowadzona została w okresie pasyjnym 
2021 roku. Akcja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem ze strony uczniów, udało się przy-
gotować i wysłać bardzo dużo kartek. Wielką 
niespodzianką była kartka z podziękowaniami 
i życzeniami, którą otrzymaliśmy od Seniorów 
z Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej.

To sprawiło, że w grudniu 2021 roku dzieci 
chętnie włączyły się w akcję „Anioły dla Se-
niorów”. Tym razem uczniowie wykonali róż-
nymi technikami anioły, które podarowali 
Seniorom z Domów Opieki. Anioły także spra-
wiły wiele radości, o czym mogliśmy się prze-
konać po otrzymaniu zdjęć z Domów Opieki.

Czwarta ogólnopolska akcja pod hasłem 
„Słoneczniki dla Seniorów” została ogłoszo-
na przed Świętami Wielkanocnymi 2022 roku.  
W tym czasie w naszej Parafii prowadzone 
były rekolekcje pasyjne dla dzieci, zarówno 
w Jaworzu, jak i w Jasienicy. Podczas reko-
lekcji  znaleźliśmy też czas na wykonanie sło-
neczników. W tym roku uczniowie wykonali 
rekordową ilość 145 słoneczników, z tego 120 
słoneczników wysłaliśmy do Domu Opieki 
„Arka” w Mikołajkach oraz 25 do Domu Opie-
ki „Emaus” w Dzięgielowie.

Anna Wantulok
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Po dwuletniej przerwie związanej z pande-
mią mogliśmy w tym roku znowu spotkać się 
na rekolekcjach dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych w Jaworzu.

Marcowe rekolekcje trwały trzy dni, od 28 – 
30 marca 2022, a w ich takcie zastanawialiśmy 
się nad tematem: „Zauważ swego brata”.

W trzech grupach wiekowych uczniowie 
przez dwa dni poznawali treść Księgi Rut. Hi-
storia tam opisana pokazuje życie uchodźców  
w obcej ziemi. Noemi i jej rodzina byli emigran-
tami, bo uciekali przed głodem w Ziemi Obieca-
nej do obcego im kulturowo Moabu. Życie ich 
nie było tam łatwe, ale spotykali ludzi, którzy 
stawali się ich przyjaciółmi, a nawet rodziną. 
Potem Rut opuściła swój rodzinny Moab i po-
szła  do nieznanej jej Ziemi Obiecanej.

Dzieci i młodzież zastawiali się nad ich lo-
sem, porównując los swoich nowych kolegów 
i koleżanek z Ukrainy, którzy są obecnie z nimi 
w klasie.

Rekolekcje pasyjne 2022
„Zauważ innych obok siebie”

Jak możemy wszyscy im pomóc, aby czuli 
się w Polsce dobrze? Na to pytanie uczniowie 
szukali odpowiedzi. W drugiej części rekolekcji, 
przez dwa dni uczniowie, zajęli się wykonaniem 
słoneczników, biorąc udział w Ogólnopolskiej 
Akcji Słoneczniki dla seniorów. Zostało zro-
bionych 77 słoneczników, które wysłaliśmy do 
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seniorów w Ewangelickim 
Domu Opieki Arka w Mi-
kołajkach oraz do Emaus 
w Dzięgielowie. 

W środę, trzeciego dnia 
rekolekcji, nasza sala para-
fialna zamieniła się w kino. 
Film „Storm. Opowieść 
o odwadze”, wprowadził 
nas w czasy Reformacji, 
kiedy to zwolenników, 
nowego reformacyjnego 
ruchu Marcina Lutra cze-
kała kara za rozpowszech-
nianie pism Reformatora. 
Akcja filmu rozgrywała się 
w XVI-wiecznej Antwer-
pii, ówczesnej europejskiej 
metropolii. Dwunastolet-
ni chłopak, Storm, okazuje 
się odważnym młodzień-
cem, dzięki któremu mani-
fest Marcina Lutra ocalał 
i mógł być rozpowszech-
niany w Europie. Storm 
nie czuł się bezpiecznie  
w swoim kraju i wraz z ro-
dziną musiał uciekać, aby 
ratować życie.

Rekolekcje były czasem 
dobrych spotkań z rówie-
śnikami, poznawania no-
wych pieśni i historii bi-
blijnych. Ważnym było 
również budowanie prze-
konania, że warto być do-
brym dla innych, a szcze-
gólnie dla uchodźców, 
którzy są teraz wśród nas.

Rekolekcje prowadzili: 
mgr teol. Małgorzata Cho-
lewik, diakon Ewa Below 
i ks. Andrzej Krzykowski.

dk Ewa 
Below
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Wycieczka
Po przerwie związanej z pandemią uda-

ło nam się zorganizować wycieczkę dla kon-
firmantów. Celem wycieczki była integracja 
grupy, która po raz pierwszy od 2019 roku  
w większości miała naukę konfirmacyjną w sali 
parafialnej, choć w ciągu dwóch lat nauki były 
okresy, kiedy spotykaliśmy się na platformie 
internetowej. To był jeszcze jeden argument za 
tym, by wspólny wyjazd grupy zorganizować 
i by miał przede wszystkim charakter integra-
cyjny. Celem naszego wyjazdu była Jelenia 
Góra. Nocleg wraz z wyżywieniem udało nam 
się zorganizować w Pensjonacie „Markus”  
w Przysiece, nieopodal Jeleniej Góry. 

Wyjechaliśmy w sobotę 14 maja wcześnie 
rano tak, by być przed południem w Kowa-
rach w Parku Miniatur Dolnego Śląska. W cią-
gu trochę ponad godziny mogliśmy zobaczyć 
najważniejsze miejsca związane z Dolnym Ślą-
skiem. Część z nim mogliśmy w ciągu naszego 
wyjazdu zwiedzić „na żywo”.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu była 
Łomnica, miejscowość położona, w powiecie 
karkonoskim, w gminie Mysłakowice, wzdłuż 
rzeki Łomnica, w Kotlinie Jeleniogórskiej  
u podnóża Rudaw Janowickich w Sudetach 
Zachodnich. Łomnica została przez nas wybra-

K o n f i r m a c j a 
2022

na ze szczególnego powodu. Jest tam piękny 
zamek, który mogliśmy zwiedzić, ale przede 
wszystkim przy zamku jest ewangelicki Dom 
Modlitwy. Został wybudowany przez ewan-
gelickich wiernych w Rząśniku w powiecie 
Świerzawa, w roku 1748. Był jednym z ponad 
dwustu drewnianych kościołów bez wieży, 
jakie powstawały wtedy na całym pruskim 
ówcześnie Śląsku. Od zakończenia II wojny 
światowej kościół popadał w ruinę. Ze wzglę-

du na zły stan techniczny przeznaczono go do 
rozbiórki i w roku 2008 zdemontowano. Ra-
towania zabytku podjęli się właściciele Pa-
łacu Łomnica oraz Stowarzyszenie Pielęgna-
cji Kultury i Sztuki Śląska, przewożąc ocalałe 
fragmenty budowli do Łomnicy. Ostatecznie 
powstała tu architektoniczna perła – wierna re-
konstrukcja rząśnickiego Domu Modlitwy. Po-
stawili go  polscy i niemieccy cieśle, używając 
tych samych technik, którymi posługiwali się 
budowniczowie przed ponad dwustu pięćdzie-
sięcioma laty. Mieliśmy okazję wejść do środ-
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ka Domu Modlitwy i dowiedzieć się o jego 
historii, a także o historii ewangelików, którzy 
zamieszkiwali Dolny Śląsk.

Pełni wrażeń z tego, co mogliśmy obejrzeć, 
ruszyliśmy do Jeleniej Góry. Tutaj naszym ce-
lem był jeden z Kościołów Łaski wybudowa-
ny przez ewangelików w 1709 roku. Dzisiaj 
jest to kościół rzymsko-katolicki, ale zachował 
on wiele elementów, które do tego kościoła 
wprowadzili i wybudowali ewangelicy. By-
liśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem wiel-
kości tego kościoła, jak i pięknego i bogatego 
jego wyposażenia.

Po czasie wolnym wyruszyliśmy do Pensjo-
natu „Markus”, gdzie mieliśmy obiadokolację, 
nocleg i śniadanie. Czas spędzony w Pensjo-
nacie był poświęcony integracji grupy, ale też 
mogliśmy omówić pewne części konfirmacyj-
nego nabożeństwa.

Następnego dnia w niedzielę po śniada-
niu wyruszyliśmy do Jeleniej Góry - Cieplic, 
by uczestniczyć tam w nabożeństwie. Akurat  
w tę niedzielę odbywał się w cieplickim ko-
ściele koncert dwóch chórów z Diecezji Wro-
cławskiej naszego kościoła, zaś kazanie wygło-
sił ks. bp Waldemar Pytel. Po nabożeństwie 
konfirmanci mogli krótko porozmawiać z księ-
dzem Biskupem. Zrobiliśmy sobie także wspól-
ne zdjęcie. 

Kolejnym punktem naszego programu była 
Świdnica i tamtejszy Kościół Pokoju. Więk-
szość konfirmantów była w tym kościele po 
raz pierwszy. Kościół świdnicki jest pięknie 
odnowiony. Wnętrze robi naprawdę wielkie 
wrażenie piękna i bogactwa tej świątyni. Po 

zwiedzeniu kościoła ruszyliśmy w drogę do 
domu.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować  
p. Bożenie Zając i p. Tomaszowi Urbasiowi, 
którzy byli razem z nami, pomagając w opiece 
nad grupą. Dziękuję mojej małżonce za orga-
nizację tego wyjazdu.

Do tego tekstu chciałbym dołączyć dwie 
opinie konfirmantów:

„Wycieczka konfirmantów bardzo mi się 
podobała. Było mnóstwo atrakcji, takich jak 
park miniatur czy też zwiedzanie kościołów  
i Łomnicy. Czas, który spędziliśmy w autobu-
sie, upłynął nam w miłej atmosferze. Ośrodek, 
w którym nocowaliśmy, był bardzo przytulny, 
a posiłki bardzo smaczne. Najbardziej zapadły 
mi w pamięć bogato ozdobione wnętrza ko-
ściołów. Bardzo ważny dla nas był czas, który 
mogliśmy spędzić ze sobą. Z pewnością będę 
miło wspominać tę wycieczkę.”

Oliwia Kliber
„Wycieczka konfirmacyjna bardzo mi się po-

dobała. Zwiedziliśmy parę kościołów, Łomni-
cę i park miniatur. Nocowaliśmy w pokojach 
„Markus”, gdzie mieliśmy dużo wolnego czasu, 
który spędziliśmy bardzo miło. Na pewno będę 
bardzo miło wspominać tę wycieczkę, którą 
spędziłam w gronie świetnych osób”

Wiktoria Caputa

Egzamin i prezentacja
W tym roku egzamin ósmoklasisty przypa-

dał akurat w czasie święta Wniebowstąpienia, 
26 maja. W tym dniu konfirmanci zdawali eg-
zamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Na 
spotkaniu z rodzicami ustaliliśmy, że egzamin 
konfirmacyjny odbędzie się końcem kwietnia 
i będzie miał charakter wewnętrzny. W czasie 
egzaminu, który był zdawany w grupach po  
5 osób, mogliśmy raz jeszcze przypomnieć so-
bie to, czego uczyliśmy się przez 2 lata nauki 
konfirmacyjnej. Egzamin wszyscy zdali.

W święto Wniebowstąpienia, 26 maja za-
miast egzaminu odbyła się prezentacja kon-
firmantów. Każdy konfirmant przestawił się 
i wskazał na werset biblijny, który wybrał 
dla siebie na uroczystość konfirmacji i krótko 
przedstawił, dlaczego ten werset został przez 
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niego wybrany. My-
ślę, że była to ciekawa 
forma przedstawienia 
się zborowi. Słyszałem 
wiele bardzo pochleb-
nych opinii, że w taki 
sposób konfirmanci się 
przedstawili.

Konfirmacja
Konfirmacja odbyła się w tradycyjnym dla 

parafii w Jaworzu terminie tzn. w VI niedzielę 
po Wielkanocy, która w tym roku przypadła 
29 maja. Do tego terminu powróciliśmy po  
2 latach przerwy. Konfirmowano 26 młodych 
ludzi: 11 dziewcząt i 15 chłopców.

Konfirmanci w po-
rządku alfabetycznym:

Wiktoria Caputa, 
Angelika Czajko, Non-
na Grzybowska, Oliwia 
Kliber, Amelia Kukla, 
Natasza Kukla, Sara 
Macura, Magdalena 

Podstawny, Wiktoria Polok, Natalia Urbaś, 
Marianna Wieja

Dominik Dawid, Bartosz Dobija, Paweł He-
rzyk, Filip Iskierka, Jakub Kawończyk, Domi-
nik Kobiela, Sebastian Kucak, Adam Łęczycki, 
Konrad Mucha, Adrian Paszek, Daniel Szarek, 
Brajan Szczepaniak, Kamil Szczepaniak, Oli-
wier Zemanek, Dariusz Żarnowski.

ks. Władysław Wantulok
Zamiast słów:
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Z życia młodzieży
Spotkanie Liderów 
Młodzieżowych

W dniach 13-14 maja w Wiśle Jaworniku 
odbyło się Spotkanie Liderów Młodzieżo-
wych organizowane przez Diecezjalnego Dusz-
pasterza Młodzieży ks. Tymoteusza Bujoka.  
Z naszej parafii w spotkaniu wzięły udział San-
dra, Marta i Julia. 

W programie spotkania było wiele rozmów, 
w czasie których uczestnicy mogli się poznać, 
dowiedzieć się, jak wyglądają młodzieżówki 
w innych parafiach, pośpiewać oraz modlić się. 
Nauczyliśmy się, jak przeprowadzić studium 
biblijne oraz zadbać o dobrą komunikację  
w grupie. Na sesjach tematycznych dostaliśmy 

mnóstwo cennych wskazówek na temat pro-
wadzenia spotkań młodzieży. 

Spotkanie dało nam wiele dobrych impul-
sów do zastosowania ich w czasie młodzieżó-
wek w naszej parafii.
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Przywitanie konfirmantów 
na młodzieżówce

4 czerwca w naszej parafii odbyło się zorga-
nizowane przez Sandrę Kozieł, Martę Cholewik 
i Julię Mikler spotkanie młodzieży, na którym 
przywitaliśmy tegorocznych konfirmantów.

Zaplanowane ognisko z powodu opadów 
deszczu nie doszło do skutku i całe spotkania 
odbyło się w sali parafialnej w Jasienicy. Po 
wspólnym śpiewie przy akompaniamencie 

gitary i organ (ks. 
Andrzej i Karolina 
Kłoda), przeprowa-
dziliśmy różne gry 
i zabawy, aby jak 
najlepiej się po-
znać i zintegrować  
w grupie. Od tra-
dycyjnego pozna-
nia swoich imion, 
przez zainteresowa-
nia, aż do łączenia 
spinaczy na czas.

Wspaniała atmosfera, jaka panowała w cza-
sie spotkania sprawiła, że umówiliśmy się  na 
kolejny tydzień na spotkanie przy ognisku.



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 10652

Młodzieżówka 
przy ognisku

11 czerwca w Jasienicy odbyło się kolejne 
zorganizowane przez młodzież spotkanie. Tym 
razem pogoda dopisała i po kilku nieudanych 
próbach udało się nam zrobić spotkanie przy 
ognisku. 

Zanim na dobre zapłonęło ognisko, o któ-
re dbali Przemek i Bartek, rozsiedliśmy się na 
kocach i mogliśmy pośpiewać przy akompa-
niamencie gitary oraz urządzać ciekawe zaba-
wy „na inteligencję”. Kiedy ognisko zapłonęło 
na dobre, przenieśliśmy się, aby piec kiełbaski.  
W tym czasie mogliśmy porozmawiać o szkole 
i dzielić się ciekawymi sprawami. Po oficjalnej 
części spotkania przeprowadziliśmy rozgrywkę 
w dwa ognie oraz graliśmy w różne gry kar-
ciane.

Uważamy że było naprawdę super i mam 
nadzieję, że uda się zorganizować więcej takich 
spotkań. Zapraszamy serdecznie wszystkich ró-
wieśników na kolejne spotkania!

Sandra Kozieł, 
Marta Cholewik, 

Julia Mikler
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Sięgnij po pomoc
OSIĄGANIE 

ZAPROGRAMOWANYCH 
CELÓW

Z najnowszych badań naukowych wynika, 
że – aby umysł zaakceptował i przyjął infor-
mację- informacja ta musi się mieścić w grani-
cach wierzeń danej osoby. Na przykład, jeże-
li wierzysz, że jesteś „antytalent” do języków 
albo „noga” do matematyki, to już sam fakt, że 
wierzysz w to, uniemożliwi ci osiągnięcie suk-
cesu w tym przedmiocie. Jest to blokada psy-
chologiczna, poprzeczka, ponad którą trudno 
się wzbić. Są to limity wynikające z wątpienia 
we własne siły, możliwości, własne talenty  
i umiejętności.

Gdyby ci wszyscy ludzie wzięli przykład ze 
sportowców, przyjrzeliby się historii rekordów, 
choćby z ostatniego stulecia, bardzo szybko 
doszliby do wniosku, że limity nie istnieją, że 
każdy rekord będzie z pewnością pobity i to 
niedługo.

Bez właściwego podejścia i zrozumienia 
istoty uczenia się, jesteśmy na zawsze ska-
zani na nudę i niechęć, która kryje się za fe-
nomenalną ilością faktów i informacji, często 
nieprzydatnych dla naszej profesjonalnej przy-
szłości, którymi jesteśmy bombardowani od 
wczesnych lat dziecinnych w domu i w szkole.

Tradycyjna szkoła kładzie nacisk na fakty, 
a nauczyciele bardzo się starają, by przyłapać 
uczniów na niewiedzy i błędach. Cały wysi-
łek szkoły oparty jest na podkreślaniu tego, 
czego jeszcze nie zdobyłeś, w czym kulejesz,  
w czym nie osiągnąłeś oczekiwanych przez do-
rosłych rezultatów. Pewnie pamiętasz te chwi-
le spędzone w klasie, kiedy panicznie bałeś się 
wywołania do odpowiedzi. Bo wiedziałeś, że 
jest tylko „jedna dobra” odpowiedź i jak jej 
nie dostarczysz- tak jak oczekuje tego nauczy-
ciel- ośmieszysz się, a ty akurat miałeś jakiś 
inny pomysł, inne spojrzenie na temat. Tylko 
nikogo nie interesowało, co ty na ten temat 
myślisz… więc siedziałeś cicho, nic nie mówi-
łeś, żeby nie wystawić się na pośmiewisko. 

Przypomnij sobie, jak z drżeniem serca od-
bierałeś zakreślone na czerwono klasówki. 
Czerwony długopis mówi ci tylko o twoich 
błędach, pomijając kompletnym  milczeniem 
to, co było w twojej pracy dobre i celne. Czy 
miałeś kiedyś nauczyciela, który rozpoczy-
nał ocenę twojego wypracowania od uwy-
puklenia elementów, które mu się podoba-
ły- może był to trafny dobór słów,  ciekawe 
spojrzenie na temat czy oryginalna myśl –  
a dopiero potem przechodził do proponowania 
zmian i poprawek, które by twój tekst uświet-
niły i przyczyniły się do podkreślenia twojej 
indywidualności ? Jeżeli miałeś, to uznaj się 
za szczęściarza, bo zazwyczaj szkolna rzeczywi-
stość bywa inna.

Łatwo się domyślić, że większość osób prze-
chodzących przez szkolny system selekcji  ne-
gatywnej o negatywnym punkcie ciężkości, 
wyrasta na ludzi, którzy nie są siebie do końca 
pewni, mają wiele zastrzeżeń do swojej warto-
ści, swoich talentów i umiejętności, nie wierzą 
w swoje możliwości i w związku z tym to, co 
osiągają w życiu, jest znacznie poniżej ich po-
tencjalnego pułapu.

Błędy nie istnieją. To, co do tej pory uwa-
żaliśmy za błąd, w rzeczywistości jest tylko 
próbą na drodze do osiągnięcia obranego czy 
wyczuwanego celu. Edison przeszedł przez ty-
siąc prób, zanim sprawił, że tysiąc pierwsza 
żarówka rozświetliła się światłem elektrycz-
nym. Czy można obwiniać Edisona za tysiąc 
błędów? Każda nieudana próba w pracy nad 
dotarciem do celu w rzeczywistości zbliża nas 
do jego osiągnięcia. Ucz się na tym, co ci nie 
wychodzi i wyciągaj wnioski na przyszłość. 

Zapamiętaj prawo sukcesu: możesz doko-
nać tylko tego, w co wierzysz, że możesz, wia-
ra w sukces rzadko przychodzi sama; trzeba 
nad nią pracować i ją afirmować.

Każdy z nas chciałby móc powiedzieć o so-
bie z całym przekonaniem: jestem naprawdę 
dobry w pisaniu, matematyka sama wchodzi 
mi do głowy, nauka języków przychodzi mi 
łatwo, mam doskonałe wyniki.

Spróbuj wypowiedzieć te zdania (albo swo-
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je własne, które pasują do ciebie) głośno albo 
po cichu, w myśli. Czy zauważyłeś, co się dzieje 
w twojej świadomości ? Co słyszysz w odpo-
wiedzi na te „śmiałe” i „zarozumiałe” stwier-
dzenia ? Jestem dobry w różnych sprawach, 
ale inni są ode mnie znacznie lepsi. Pojawia 
się powątpiewanie i powiew niewiary. Jedno 
małe „ale” jest w stanie zburzyć  wielki suk-
ces. Postaraj się zauważyć, jak często i w jakich 
okolicznościach podważasz własną pewność 
siebie własnym dialogiem wewnętrznym. 
Dialogiem, którym programujesz siebie na 
„nie”, czyli na to, czego nie możesz osiągnąć, 
zamiast na „ tak”, czyli na to, czego pragniesz  
i czego możesz dokonać.

W celu przemiany swojego nastawienia na 
pozytywne, zapisz kilka własnych afirmacji na 
kartce:
- Jestem zdolny,
- Uczenie przychodzi mi łatwo,
- Nauka sprawia mi radość,
- Mogę się wszystkiego nauczyć,
- Mam ochotę pogłębiać swoją wiedzę,
- Inne twoje afirmacje.
Kartkę powieś w zasięgu wzroku i często ją 
czytaj.

Osiągnięcie sukcesów jest uwarunkowane 
motywacją. Praca nad nią wiąże się nieroze-
rwalnie z aktem wyobrażania czy wizuali-
zacji. Wszyscy jesteśmy wyposażeni w lewą  
i prawą półkulę mózgową. Lewa półkula jest 
odpowiedzialna za myślenie liniowe, sekwen-
cyjne, analityczne, logiczne, za umiejętno-
ści matematyczne, językowe. Prawa półkula 
przetwarza i myśli syntetycznie, widzi całość, 
odpowiedzialna jest za wyobrażenia, reaguje 
na dźwięk, kolor, kształt, rytm. Źródłem uczuć  
i emocji jest system limbiczny.

Wszyscy mamy lepiej lub gorzej rozwiniętą 
zdolność odtwarzania na wewnętrznym ekra-
nie obrazów, dźwięków, dotyku, odczuwania, 
emocji, smaków i zapachów.

Zdolność włączania wizualizacyjnych umie-
jętności prawej półkuli i odczuć systemu lim-
bicznego „na zawołanie” jest naszym najlep-
szym narzędziem w procesie uczenia, na razie 
jeszcze mało używanym i mało docenianym. 
W rzeczywistości jest to klucz do skarbca wie-
dzy, do 99% potencjału, jaki masz w sobie. 
Należy tylko ten klucz dopasować do zamka  

i umiejętnie go przekręcić…
W osiąganiu sukcesów ważną rolę pełni 

umiejętność tworzenia właściwej motywacji. 
Motywacja to pozytywne zaprogramowanie 
określonego celu, np. dobrego wyniku z kla-
sówki, nauczenie się jakiegoś materiału do eg-
zaminu, zdobycie prawa jazdy itp.

Motywację do osiągnięcia twoich celów 
zbudujemy teraz, posługując się wyobraźnią 
i tworząc dwa filmy na twoim wewnętrznym 
ekranie. Pierwszy będzie filmem z przeszłości, 
przeniesieniem się w czasie do tego momentu 
w twoim życiu, kiedy po raz pierwszy czegoś 
się nauczyłeś, obojętnie czego, wiązania sznu-
rowadeł, gry komputerowej czy jazdy na ro-
werze.

Drugi film, wybiegający w przyszłość, bę-
dzie twoim wyobrażeniem o tym, jak odnosisz 
sukces, osiągasz cel, który sobie postawiłeś; 
będziesz w nim widział siebie zdającego eg-
zamin z największą łatwością i otrzymującego 
upragniony stopień.

Każdy z nas, nawet największy sceptyk i ne-
gatywista, ma gdzieś w pamięci zakodowany 
moment w życiu, kiedy się czegoś naprawdę 
dobrze nauczył, „złapał” tę umiejętność lub 
wiedzę w sposób oczywisty, naturalny, bez wy-
siłku. Mogła to być pierwsza melodia zagrana 
na gitarze, zadanie matematyczne rozwiązane 
w sposób błyskawiczny czy parę metrów prze-
jechanych na rowerze. Przypomnienie sobie 
teraz tego momentu z przeszłości, z udziałem 
wszystkich systemów sensorycznych, pozwoli 
na zaprogramowanie twojej podświadomości 
na sukces i osiągnięcie celu.

Wizualizacja przyszłego sukcesu to proces 
odwrotny, w tworzenie przyszłości, czyli pro-
gramowanie siebie na sukces. Pamiętaj, że 
twoja prawa półkula nie jest w stanie roz-
różnić przyszłości i przeszłości, rzeczywistości 
i fantazji. Językiem podświadomości jest ob-
raz i jeżeli wyobrażasz go sobie wystarczająco 
wyraźnie i  „prawdziwie”, twój mózg zaakcep-
tuje to wyobrażenie jako „obo-
wiązujący” kierunek działania  
i skieruje cały twój metabolizm 
i ciało na osiągnięcie celu.

Zenon Kowalczyk
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu

Nawłoć pospolita jest to bylina o prostej  
i sztywnej łodydze, w górnej części rozgałęzio-
nej, o wysokości do 1 metra. Liście dolne ma 
ogonkowe, eliptyczne, górne siedzące, lance-
towate, brzegiem pikowane. Kwiaty są żółte, 
zebrane w koszyczki, tworzą na wierzchołkach 
rozgałęzień łodygi wielokrotne grona. Kwit-
nie w lipcu i sierpniu. Kwiaty są miododajne. 
Nawłoć pospolita występuje przy drogach, na 
zboczach, w zaroślach, lasach, często masowo.

Podstawowe substancje czynne
Ziele nawłoci zawiera flawonoidy, saponiny 

triterpenowe, garbniki, olejek eteryczny, gliko-
zyd fenolowy olej, okarpozyd, polisacharydy, 
gorycze, związki śluzowe i sole mineralne.

Działanie i zastosowanie
Ziele nawłoci wykazuje działanie moczo-

pędne, ściągające, antyseptyczne, przeciw-
bakteryjne, odtruwające, wiatropędne oraz 
pobudzające czynność układu immunolo-
gicznego (odpornościowego)organizmu. Tę 
ostatnią właściwość posiadają polisacharydy  
o charakterze fruktanów.

Sposób pozyskiwania ziela
Najlepszym sposobem zdobycia ziela 

nawłoci pospolitej jest jej pozyskanie we wła-
snym zakresie. Będziemy mieć gwarancję do-
brej jakości surowca, bez domieszki nawłoci 
późnej bądź kanadyjskiej. Trzeba pamiętać, 
że tylko nawłoć pospolita jest pełnowarto-
ściowa z punktu widzenia leczniczego. W tym 
celu należy znaleźć, gdzieś na polanie leśnej, 
przy polnej drodze bądź na skraju suchego, so-
snowego lasu, stanowiska jej występowania  
i w lipcu zebrać trochę wartościowego zie-
la. Do zbioru należy przystąpić, gdy pierwsze 
kwiaty w kwiatostanie zaczną się rozwijać. 
Pozwoli to zebrać w pełni wartościowy su-
rowiec. Rośliny zebrane w pełni kwitnienia,  
a tym bardziej przekwitające nie dadzą pełno-
wartościowego surowca i po zbiorze przekwi-
tają, a z koszyczków kwiatowych wysypuje się 
puch. Sekatorem, nożycami lub ostrym nożem 
ścina się górne, ulistnione części pędów do 35 
centymetrów długości. Ziele nawłoci idealnie 
nadaje się do suszenia w warunkach natural-
nych. Należy je tylko rozłożyć cienką warstwą, 
aby nie było potrzeby przewracania w trakcie 
suszenia, w miejscu zacienionym i przewiew-
nym. Jeśli nie mamy takiej możliwości, może-
my poprosić kogoś ze znajomych lub rodziny, 
żeby zebrali i wysuszyli na deskach (np. na 
strychu) potrzebną ilość ziela. W ostateczno-
ści trzeba kupić właściwą ilość ziela nawłoci  
w dobrym sklepie zielarskim, pamiętając jed-
nak o wyżej podanych zastrzeżeniach.

Ziele nawłoci można wykorzystać na na-
lewkę lub z innymi ziołami.

Nalewka z nawłoci
Sposób przygotowania

50 gram wysuszonego i rozdrobnionego zie-
la nawłoci pospolitej zalać w naczyniu ¾ litra 
przegotowanej wody (tak jak napar). Pozosta-
wić w przykrytym słoju przez pół godziny, aż 
ziele się naparzy. Po tym czasie ziołową masę 
wycisnąć, a napar przefiltrować przez gazę lub 
bibułę filtracyjną i dodać do niego 0,5 litra 
96% spirytusu. Całość wymieszać. Jak wysty-
gnie nalewkę przefiltrować przez bibułę filtra-

Nawłoć pospolita
(Solidago virga – aurea)
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cyjną i rozlać do ciemnych butelek z dobrym 
zamknięciem. Oznakować, podając nazwę na-
lewki, datę sporządzenia i przeznaczenie.

Sposób użycia, działanie i zastosowanie na-
lewki nawłociowej

Pić 20-30 kropli nalewki 3 razy dziennie,  
w połówce małego kieliszka 25 ml przegoto-
wanej, ciepłej wody, jako środek w dolegliwo-
ściach przerostu gruczołu krokowego (prostaty), 
oraz przeciwkaszlowy. Nalewka działa moczo-
pędnie, przeciwzapalnie, rozkurczowo, bakte-
riostatycznie, immunostymulująco, uszczelnia 
ściany naczyń włosowatych, reguluje przemia-
nę materii, obniża lekko ciśnienie krwi. Zale-
ca się ją stosować jako środek moczopędny, 
przeciwzapalny i bakteriobójczy w stanach 
zapalnych dróg moczowych, kamicy nerkowej  
i pęcherzowej. Ponadto w skazie moczanowej, 
przeroście gruczołu krokowego, a także w sta-
nach zapalnych jamy ustnej i gardła. Może też 
być przydatna w chorobie reumatycznej oraz 
w nieżycie żołądka i jelit. Do nalewki można 
użyć świeżego ziela w ilości 100 gram.

Nalewka z nawłoci używana jest również 
wraz innymi nalewkami przy przewlekłym za-
paleniu ucha środkowego np. 

40 ml nalewki z ziela nawłoci pospolitej,
25 ml nalewki z liści miłorząbu japońskiego,
15 ml nalewki z liści babki lancetowatej,
10 ml nalewki z ziela dziurawca,
10 ml nalewki z kwiatów sasanki.
Nalewki mieszamy w wysterylizowanej 

buteleczce z ciemnego szkła o pojemności 100 
ml, mocno wstrząsamy. Dawkowanie 3 razy 
dziennie 20 kropli w szklance soku owocowe-
go.

Nawłoć jest dobrym środkiem przeciwnie-
żytowym, który może pomóc w chorobach 
uszu, natomiast zarówno miłorząb, jak i sasan-
ka kierują działanie na uszy. Podane dawki są 
odpowiednie dla dzieci w wieku 4-6 lat, które 
najczęściej zapadają na zapalenie ucha środko-
wego.

Środki uzupełniające
Przyjmujemy codziennie 2000 mg kapsuł-

kę z gorzknika; można też dodać 5 ml nalewki  
z gorzknika do podstawowego leku, stosując 
sok o mocnym smaku np. czarnej porzeczki, 
ponieważ gorzknik jak sama nazwa wskazuje, 
jest bardzo gorzki.

Zastępujemy krowie mleko sojowym  
i zmniejszamy do minimum spo-
życie cukru.

Opracował 
Zygmunt Lira

Bibliografia
Zioła w domu, Penelope Ody,
Zbieramy zioła, Jadwiga Kwaśniewska, Krysty-
na Mikołajczyk,
Zioła w nalewkach leczniczych, Mateusz Emma-
nuel Senderski
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J. M. Mrowiec
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Nie zapomnieć mowy ojców
Witóm piyknie!
Jeszcze do dzisio starzy ludzie na tej naszej 

Cieszyńskij Ziymi radzi spóminali, jak to do-
wni bywało po naszych dziedzinach. A je co 
spóminać. Dyć było biydnie, ale jakosikej wie-
sieli, jedyn ku drugimu był łotwarty, życzliwy, 
wspiyroł jedyn drugigo. Nie pytoł za wiela. 
Cieszyniocy byli z tego znani daleko, dzierżeli 
w swoich rękach to, co dobre. Dzisio widzymy, 
jak się tyn świat zmiynio. Dzieje sie to wszystko 
na naszych łoczach, tak gibko, że nieroz za tym 
nie nadążómy. Ale nie bydymy narzykać, dyć to 
nóm nic nie pumoże. Nie pumoże sie lutować. 
Żeby jyno zdrowi było, nogi nas niósły, to cóż 
nóm wiyncyj trzeja. Mieć jyny dobrych kam-
ratów, przocieli i wnuki, coby nas łodwiedzały. 
Żeby se jyno nie spómniały ło starzykach, jak 
majóm urodziny, bo nóm ło tym nie trzeja przy-
póminać. My dycki na nich czakómy i łogrom-
nie im przajymy.  Stary Ferfecki tak prawił: 
„Idzie jednak ku lepszymu, bo ci chłapcy, Pan-
kracy, Serwacy i Bonifacy, co to kożdego roku 
tak hóncwócili w moju, sporzóndnieli”. Latoś nie 
mrozili, nó i Ferfecki spokojnie społ. Nie boł sie, 
że mu łogórki, pomidory i flancki zmarznóm, nie 
musioł ich na noc przykrywać. Zofija, w kierej 
zawsze nadzieje pokłodómy, też sie zmiyniła. 
Latoś sie nie pojscała, a szkoda, bo ciepły deszcz 
majowy to złoto na dobre urody. 

W miesióncu moju też po naszych dzie-
dzinach było kupe zwyczajów, ło kierych dzi-
sio sie zapómino. Spómnieć jednak muszym,  
że w moju niejedno serce budzi sie ku miłości, 
toteż nie dziwota, że zakochany chłapiec sta-
wioł szumnego moja swoji wybrance. Łod tego 
czasu zaczyli ze sobóm chodzić, co kóńczyło sie 
zwykle wiesielym na jesiyń. 

Pod kóniec moja, aż do Jóna, widziało sie na 
polach baby skrzywióne aż ku ziymi, kiere  łoko-
powały ziymnioki i buroki. Co chwila łociyrały 
pot, kiery ciurkym loł sie po całym ciele. Kożdy, 
kto przechodził koło nich, z daleka ich pozdro-
wioł „Boże pumóż” . Baby wyprostowywały sie 
na chwile i łodpowiadały „Boże usłysz”. Śpiy-
chały sie z tóm robotóm, bo do świyntego Jóna 
wszystko musiało być łokopane. Downi ludzie 
tego przestrzegali. Porzóndek porzóndkiym mu-
sioł być. Kopaczki po świyntym Jónie wiyszało 
się do szopy, bo już czakała inszo robota, sieczyni 
i suszyni siana. W tym czasie żodyn nie siedzioł 
dóma. Wszyscy byli w polu, bo sie godało „bło-
gosławione ręce jak ich je więcej”. Siykli,  grabi-
li, przewracali, stawiali do łorstwi, żeby jyny za 
pogody skludzić do stodoły. 

Muszym też spómnieć, że na świyntego Jóna, 
24 czerwca, wczas rano niósła sie muzyka po na-
szych dziedzinach. To muzykanci spotykali sie 
do kupy, szli łod chałpy do chałpy, wygrywali 
Jónkóm na miano i  winszowali im wszystkigo 
co nejlepsze. Za to dostowali poczęstnóm. Taki 
był piykny zwyczaj na tej naszej Cieszyńskij 
Ziymi. Wygrywali nie jyny Jónkóm, ale też cza-
sym Helóm, Hankóm, Zośkóm i Pawłóm. 

Tak by jeszcze szło kupe godać ło tych naszych 
starych zwyczajach, ale muszym kończyć, bo do 
dźwiyrzy klupióm moji kamraci, z kierymi my 
sie społym na dzisio umówili. Siednymy se przy 
gorczku kawy, kęsie kołocza i bydymy wyrzón-
dzać, czasym ło wesołych rzeczach, co to serce 
radujóm a czasym ło tych lutych,  co aż płaczki 
kulajóm się po lichach. Zawsze wtedy godómy 
po naszymu, bo „nasza mowa stanowi podsta-
wowy symbol naszej kultury, mo łogrómne zna-
czyni do łutrzymania więzi rodzinnych, więzi lo-
kalnych, łopatrując gwarę cieszyńską kludzymy 
do scalenia społeczności Śląska Cieszyńskiego  
i podkreślómy regiónalną odrębność. Ważne 
byśmy przekozywali jóm z pokolynia na po-
kolynie”. Tak godajóm miłośnicy 
naszej piyknej mowy, czego i Wóm 
życze, moi Drodzy Czytocze! 

Józef Niesyt
Josiyniczanin
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Dobra Książka
Filip Marlowe 

i jego spadkobiercy
Wszystkim czytelnikom kryminałów,  

a zwłaszcza tym, którzy uwielbiają gatunek 
„noir” (czyli czarny), nie trzeba przedstawić po-
staci prywatnego detektywa Filipa Marlowa, 
wykreowanego przez amerykańskiego autora 
Raymonda Chandlera. Jednym z fundamen-
tów czarnego kryminału jest bohater rzucony 
w świat, którego okrucieństwom mimo swych 
starań nie jest w stanie się przeciwstawić  
i może co najwyżej próbować pozostać czło-
wiekiem przyzwoitym. I taki właśnie próbuje 
być Marlow w Los Angeles. Podobnie zacho-
wuje się Bernhard Günther, postać stworzona 
przez irlandzkiego pisarza Philipa Kerra.

Philip Kerr urodzony 1956 w Edynburgu, ni-
gdy nie krył fascynacji powieściami Raymon-
da Chandlera, dlatego jego bohater Bernhard 
Günther do złudzenia przypomina zachowanie 
i działanie prywatnego łapsa z Miasta Anio-
łów. Berni nie ma łatwego życia w Berlinie 
w latach 30 ubiegłego stulecia. Gorączka fa-
szyzmu sięga zenitu, a szefem Gestapo jest Re-
inhard Heydrich. Günther nienawidzi swoje-
go przełożonego ale również się go boi, a ten 

wymyśla dla Berniego zadania z piekła rodem, 
piekła obozu koncentracyjnego.

Philip Kerr napisał 10 powieści, których 
bohaterem jest Bernhard Günther i sprawy 
rozwią-zywane przez niego. Na polskim ryn-
ku wydawniczym pokazało się do tej pory  
5 tytułów związanych z przygodami komisa-
rza z Berlina. Są to: „Marcowe fiołki”, „Blady 
przestępca”, „Niemieckie requiem”, „Był pan 
w Smoleńsku kapitanie?” i „Miłość i śmierć  
w Pradze”. Temu ostatniemu tytułowi chcia-
łem poświęcić trochę więcej uwagi.

Bernhard Günther zostaje wezwany na oglę-
dziny miejsca zbrodni. Ciało znalezione w parku 
okazuje się być nieżywym holenderskim pra-
cownikiem berlińskiej kolei. Wie, że prawdopo-
dobnie i tak będzie musiał poprzestać na oglę-
dzinach. Trzeciej Rzeszy nie opłacało się bowiem 
wydawać pieniędzy na zwykłe dochodzenia, 
skoro brakło sił  na Wschodzie. Ten niby nic nie-
znaczący wypadek doprowadzi jednak komisarza 
do wydarzeń dziejących się na samym szczycie 
niemieckich sił zbrojnych. Krótko po tym wy-
darzeniu Günther zostaje  wezwany do genera-
ła SD Reinharda Heydricha, protektora Moraw  
i Czech, który obawia się zamachu na swoje ży-
cie. Bernhard po raz kolejny będzie musiał tkwić 
w samym źródle nazizmu, którego szczerze niena-
widzi. Właśnie ta cecha ma stanowić o względ-
nym obiektywizmie komisarza w czasie kolejne-
go śledztwa. A ciało Geerta Vrankena okaże się 
być ważnym elementem końcowej układanki.

Tych kilka zdań o najważniejszych wydarze-
niach w powieści powinno zelektryzować czy-
telników powieści sensacyjnych. Akacja w po-
wieści toczy się wartko, a działania Bernharda 
Günthera choć nie zawsze posiadają znamiona 
logiki, jednak zawsze prowadzą do odkrycia 
prawdy. Wniosek nasuwa się prosty. Wszystkie 
powieści Filipa Kerra z Bernar-
dem Günterem w roli głównej 
to jazda obowiązkowa wszyst-
kich miłośników kryminałów 
spod znaku „noir”.

Polecał
Piotr Bożek
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

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

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

03.04.2022 Emilia Ewa Mikler     Jasienica
10.04.2022 Jan Sygut      Bielsko-B
24.04.2022 Krzysztof Marcin Legut    Jaworze
01.05.2022 Alicja Lidia Kubala     Bielsko-B
01.05.2022 Kornelia Alina Karlicka    Świętoszówka
19.06.2022 Hanna Marta Czudek    Jaworze
19.06.2022 Jagoda Bożena Jakubiczka   Jasienica

27.03.2022 śp. Edward Ogrodnik  l. 86  Jasienica

01.04.2022 śp. Janina Kukla   l. 92  Bielsko-B

24.04.2022 śp. Józef Mikler   l. 77  Jaworze

26.04.2022 śp. Halina Kubik   l. 75  Jaworze

29.04.2022 śp. Anna Kenig   l. 92  Jasienica

29.05.2022 śp. Anna Kukla   l. 63  Jasienica

06.06.2022 śp. Wanda Zipser   l. 83  Jaworze

Kancelaria Parafialna

  Jaworze od poniedziałku do piątku 
10.00 - 12.00 
16.00 - 18.00 

przed i po nabożeństwie nie dzielnym

 Jasienica „stara szkoła” 
ul. Międzyrzecka 109

 wtorek 16:00 - 18:00  
  czwartek  16:00 - 18:00

telefon kancelarii 33 81 72 279 
telefony księży:
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

Czynna:

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

28.04.2022 Jacek KARLICKI - Iwona Magdalena RYRYCH

14.05.2022 Kamil Piotr WIEJA - Katarzyna Joanna ISKRZYCKA

24.06.2022 Adam KUBALA - Patrycja Kinga KWATERSKA

25.06.2022 Daniel Stanisław SKORUPA - Natalia Agnieszka BUŁKA
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PLAN NABOŻEŃSTW

lipiec 2022
Jaworze ŚwiętoszówkaJasienica

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

internetowej parafii

03.07   3 Niedziela po Trójcy Św.             8.00                 10.00

10.07   4 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00           7.30

17.07    5 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00       7.30

              18.00

24.07    6 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00       7.30

31.07    7 Niedziela po Trójcy Św.          10.30           9.00        7.30

                           18.00

07.08    8 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00       7.30

14.08     9 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00       7.30

               18.00

21.08    10 Niedziela po Trójcy Św.          10.00

28.08    11 Niedziela po Trójcy Św.           10.30           9.00       7.30

                 18.00

01.09   Początek roku szkolnego                 17.30         16.00

04.09   12 Niedziela po Trójcy Św.          10.00           8.00        10.00

11.09    13 Niedziela po Trójcy Św.          10.00           8.00         10.00
             18.00

18.09   14 Niedziela po Trójcy Św.             8.00          10.00

25.09   15 Niedziela po Trójcy Św.          10.00           8.00        10.00
                 18.00

Sierpień 2022

Wrzesień 2022

Pamiątka Założenia Kościoła

PZK

Pamiątki Poświęceń 
kościołów i kaplicy w naszej Parafii

3 lipca, godz. 10.00  -  
66 Pamiątka Poświęcenia  Kaplicy w Świętoszówce;
 kazanie ks. Robert Augustyn  z  Białej
21 sierpnia, godz.10.00  - 
240 Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu;
     kazanie bp Jerzy Samiec
19 września, godz. 10.00  - 
131 Pamiątka Poświęcenia  Kościoła w Jasienicy; 
 kazanie ks. Marcin Pysz z Pisza

Nabożeństwo 
w „Leśnym Kościele” 

na zboczu „Wysokiego”

15 sierpnia 2022           
o godz. 11.oo 

Wyjście grupowe o godz. 9.30
Zbiórka na parkingu przy leśniczówce

PZK


