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Od redakcji
Okres wakacyjny za nami. Po-

zostały wspomnienia, pamiątki  
i liczne zdjęcia z miejsc, do których 
udało się wielu dotrzeć. Zakończo-
ne zostały żniwa, których podsu-
mowaniem były dożynki w Jasie-
nicy i Jaworzu. 

W życiu parafialnym w tym czasie obchodzili-
śmy uroczystości związane z jubileuszem 240-lecia 
powstania parafii. Na te uroczystości składały się 
pamiątki poświęceń naszych kościołów i kaplic 
oraz nabożeństwo w „Leśnym kościele” na zboczu 
Wysokiego. Relacje z tych uroczystości są na kolej-
nych stronach informatora. Chór parafialny i Zespół 
Cantate przygotowały koncert galowy, w którym 
dziękowały za 110-lecie istnienia chóru i 25-lecie 
istnienia Zespołu.

Ze względu na prace remontowe „starej szkoły” 
w Jaworzu i w tym roku półkolonie dla dzieci od-
były się tylko w budynku i ogrodzie w Jasienicy. 
Wszystkie grupy działające w parafii jak chór pa-
rafialny, zespół Cantate, koła pań i zainteresowań, 
młodzież pokonfirmacyjna, PTEw i wszystkie for-
my katechetyczne wznowiły po wakacjach swoją 
aktywność. Udało się w tym roku odwiedzić part-
nerską parafię w Bockhorn. Relacje z tych wszyst-
kich wydarzeń znajdą państwo w tym numerze 
Informatora. Poza tym nie zabrakło stałych rubryk 
poruszających tematy z zakresu sztuki, etyki, psy-
chologii, historii, przyrody, ekologii oraz propozycji 
dobrej książki na jesienne wieczory.

Przed nami okres jesienny, który będzie również 
obfitował w liczne wydarzenia parafialne. Oprócz 
stałych wydarzeń jak Święto Reformacji i Pamiąt-
ka Umarłych, 6 listopada odbędzie się koncert Or-
kiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Będzie 
to ostatni akcent obchodów jubileuszu powstania 
parafii. Z kolei grudniowy czas wypełnią spotkania 
adwentowe i gwiazdki. Mamy wielką nadzieję, że 
zewnętrzne czynniki typu sytuacja kovidowa, woj-
na w Ukrainie czy sytuacja energetyczno-gazowa 
nie zakłócą naszych planów i będzie je można re-
alizować.

Oddajemy do waszych rąk kolejny numer naszej 
gazety. Mamy nadzieję, że każdy czytelnik znajdzie 
w nim wiele tematów, które go zaciekawią. Ufam, 
że i to wydanie spotka się z życzliwym przyjęciem. 
Życzę przyjemnej lektury.

Ks. Andrzej Krzykowski

Bóg zawsze jest
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Spotkanie ze Słowem Bożym

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezu-
sie Chrystusie!

Bardzo się cieszę, że po 14 latach znowu 
mogę stanąć na jasienickiej ambonie w tym 
kościele w to wyjątkowe święto parafii… Za 
każdym razem, jak tu jestem podczas nabo-
żeństw, ciepło się na sercu robi, bo nasza pa-
rafia, ten kościół w Jasienicy zawsze był i jest 
ważnym odnośnikiem mojej wiary. 

Pamiętam, jak w wigilię 1999 r. śpiewałem 
wraz z chórem w tym kościele… a w tym sa-
mym czasie umarł mój dziadek… ale gdy wy-
jeżdżałem na nabożeństwo zdążyłem się z nim 
pożegnać… Tutaj jako młodzież w „założenie” 
staliśmy przy kołaczach przed kościołem… Tu-
taj chodziliśmy na spotkania młodzieżowe, tu 
był czas na modlitwę, ciekawe tematy, ale i na 
zabawę, spędzanie czasu z przyjaciółmi, z kole-
żankami i kolegami… 

Większość moich przyjaciół była z Jasienicy, 
moja żona jest z Jasienicy… Tu zawsze czułem 
się bezpiecznie, dobrze, tu w naszej parafii za-
wsze był i jest mój duchowy dom… matecz-
nik… Tu też zawsze z radością wracam, aby zno-
wu na nowo poczuć tę wyjątkową duchową 
atmosferę… Ja właśnie tak rozumiem kościół.

Choć dzisiaj świętujemy rocznicę poświę-
cenia i założenia kościoła w Jasienicy, to nie 
o mury tu chodzi. Miejsce modlitwy jest nie-
zmiernie ważne, zawsze jak przejeżdżam drogą 
S1 i widzę wieżę kościoła, ruszają wspomnie-
nia… Ale w kościele nie chodzi o mury bo to 
tylko mury. Kościół to my! To nasze wspomnie-

nia, to nasze wzruszenia, to chwile ściśniętego 
gardła, to łza szczęścia podczas ślubu, chrztu 
dzieci, to łza smutku podczas pożegnania, to ty 
i ja, to nasza społeczność zgromadzona wokoło 
krzyża Jezusa Chrystusa…

Kościół to pielęgnowanie wiary, to budo-
wanie się duchowe po przez czytanie Słowa 
Bożego, poprzez wspólną modlitwę… W pa-
mięci i w sercu pozostają nam chwile wspólnej 
społecznej modlitwy, a nie osobistej domowej 
- dlaczego? Bo modlitwa w społeczności lu-
dzi porusza i buduje, ona buduje kościół, dom 
Boga tu na ziemi. Nie pomniejszam osobistej 
modlitwy, ale chcę podkreślić, jak ważna jest 
ta modlitwa w nabożeństwie, w społeczności. 
To poranne wybieranie się do kościoła - choć 
8:00 rano to naprawdę wyczyn - czas nabożeń-
stwa nadaje niedzieli ten świąteczny, wyjąt-
kowy charakter – to święty czas… uczmy tego 
nasze dzieci i wnuki.

Jezus mówi, że Królestwo Boże jest jak zia-
renko gorczycy - jest najmniejsze ze wszystkich 
ziaren na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wy-
rasta i staje się większe od wszystkich jarzyn. 
Królestwo Boże chce się rozrastać wśród nas, 
rozprzestrzeniać niepozornie jak wzrost rośli-
ny, choć z tym ziarnem jest mały kłopot, bo 
najmniejszym znanym dla słuchaczy Jezusa 
było ziarno storczyka, w okolicach Jeziora Ga-
lilejskiego gorczyca zaś dorastała do wielkości 
3-5 metrów - stąd pewnie to porównanie Jezus 
stosuje w swoim podobieństwie.

Ziarno Bożego Słowa chce róść w naszych 

I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo 
Boże albo jakim podobieństwem je wyra-
zimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy 
zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zo-
staje zasiane, wyrasta i staje się większe od 
wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie 
gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć 
ptaki niebieskie.

Eweangelia Marka 4,30-32
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sercach, w naszym życiu, chce abyśmy owo-
cowali każdego dnia, abyśmy owocowali mi-
łością, miłością do Boga i bliźniego. Chce się 
rozrastać w kościele, w parafii naszej.

Ale to ziarenko to również nasza parafia, 
nasza społeczność, która powinna być mocno 
zakorzeniona w Jezusie Chrystusie, wyrastać  
z Jego słowa, z Jego ewangelii i wtedy sta-
nie się dla nas odniesieniem, fundamentem. 
Wtedy możemy w niej czuć się bezpiecznie 
jak ptaki w koronach drzewa gorczycy, wtedy 
z radością powracamy do naszego duchowego 
domu, aby schronić się gałęziach drzewa, aby 
odpocząć jak te ptaki z Jezusowej przypowie-
ści, aby na nowo naładować duchowe baterie, 
aby znowu mieć siły do walki o siebie, swoich 
bliskich w tym trudnym świecie, w jakim nam 
przyszło żyć.

Im mniej jest nas w tej społeczności kościoła, 
tym bardziej wkrada się w nasze serce grzech, 
zgorzknienie, duchowa obojętność, krytykuje-
my wszystko i wszystkich wokoło, w sumie 
nie wiadomo dlaczego, może dla usprawiedli-
wienia własnego sumienia. Chcemy wykazać, 
że da się żyć bez kościoła, nabożeństwa, spo-
łeczności ludzi wierzących, ale po co? Czy przez 
takie zachowanie rozbijmy komuś na złość? 
Nie, sami siebie ranimy, sami się gubimy, za-
tracamy się w poczuciu własnej pychy. 

Do budowania duchowego kościoła jest po-
trzebny każdy z nas. Nie możemy patrzeć tylko 
na te mury, ale musimy patrzeć dalej. Mamy 
tu i teraz budować nasz kościół, naszą parafię, 
a róbmy to dla naszych dzieci i wnuków, aby 
były przy kościele, aby wzrastały duchowo, 
aby odnalazły w tym miejscu swój duchowy 
dom, najpierw na szkółkach, potem na nabo-
żeństwach, gdzie zawsze będą mogły powracać.

Ale przede wszystkim,  aby świadectwo  
o Jezusie Chrystusie, niezakłamane, oparte na 
należytej wykładni Słowa Bożego, dalej się 
rozrastało, aby przekazane nam reformacyjne 
zasady: jedynie Chrystus, jedynie Słowo, jedy-
nie z Pismo, jedynie z łaski przez wiarę, dalej 
się rozprzestrzeniały. Aby nas tu przybywało,  
a nie ubywało, aby przybywało tych gałązek 
na drzewie jakim jest nasza parafia, bo stare ga-
łązki się kruszą… Muszą być nowe, aby pod-

trzymać drzewo i aby dalej owocowało.
Moi drodzy! Mówię to jako pastor diaspo-

ralnego zboru w Piszu, gdzie to najmocniej do-
strzegamy, jak ważny jest każdy pojedynczy 
parafianin, jak ważne jest posiadanie swoje-
go kościoła, kaplicy, swojego pastora – jak to 
jedna z naszych nestorek powiedziała – który 
będzie mógł cokolwiek o mnie powiedzieć 
nad grobem. Na Mazurach posiadanie księdza  
w parafii, miejsca modlitwy to wyjątkowa 
wartość, bo nie jest to takie oczywiste, ale to 
też dla mnie wyjątkowe zadanie i zaszczyt, aby 
być przy każdym moim parafianinie w jego 
smutku i radości.

Bogu dzięki, że tu jest nas wielu i radujmy 
się tym każdego dnia. Z każdym dniem anga-
żujmy się w życie kościoła, naszej parafii, nie 
rezygnujmy, nie odchodźmy, jak nie wszystko 
idzie po naszej myśli, ale bądźmy dla przyszło-
ści tego kościoła w Jasienicy, dla przyszłości 
mojego i waszego domu duchowego. Na Ma-
zurach było lutrów tysiące, wojna zmieniła 
wszystko. W 1945 r. w Piszu było jeszcze blisko 
4 000 parafian, teraz jest 160.

Nasze staranie i twarda luterska wiara spod 
Cieszyna – jak to mawiają niechaj trwa, ale  
o nią musimy dbać, aby ewangelia o Króle-
stwie Bożym, o Jezusie Chrystusie Panu na-
szym się rozprzestrzeniała, potrzebny jest każdy 
z nas, potrzebne jest świadectwo życia każdego 
z nas.

Niechaj miłosierny Bóg prowadzi ten zbór, 
niechaj prowadzi każdego z nas, niechaj Jego 
słowo będzie obecne w naszych domach, rodzi-
nach, ale przede wszyst-
kim niechaj będzie zwia-
stowane w tym kościele 
dla pokrzepienia i nawró-
cenia serc naszych. Amen. 

ks. Marcin Pysz

(Kazanie wygłoszone w czasie Pamiątki Zało-
zenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskie-
gow Jasienicy 18 września 2022 roku).
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W trosce o Dom Boży

R  E  K  L  A  M  A

Obecny rok 2022 jest dla naszej parafii cza-
sem wielkiego dziękczynienia za przypadający    
w nim cały szereg jubileuszy:
- 240 lat naszego Kościoła w Jaworzu,
- 110 lat Ewangelickiego Chóru Kościelnego 
 w Jaworzu,
-   25 lat zespołu „Cantate”,
-   25 lat sprawowania opieki przez ks. Włady-
 sława Wantuloka nad naszym chórem,
-   60 lecie urodzin proboszcza naszej parafii 
 w Jaworzu.

Obchody tych jubileuszy mamy już za sobą, 
ale pozostaje mi jeszcze wyrazić wielkie słowa 
podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli 
się w ogrom prac związanych z przygotowa-
niem uroczystości. Nie będę wszystkich imien-
nie wymieniał, aby kogoś nie pominąć. Wśród 
nich byli księża naszej parafii, członkowie 
Rady Parafialnej, dyrygentki chórów, chórzy-
ści, członkowie PTE, pracownicy kościelni oraz 
wielu z naszych parafian. Był to wielki organi-
zacyjny wysiłek:
1. koncert jubileuszowy w dniu 20.08.2022r.,
2. uroczyste nabożeństwo w dniu pamiątki za-
   łożenia kościoła  21.08.2022, w którym Sło-
   wem   Bożym służył biskup naszego Kościo-
   ła  ks. Jerzy Samiec,
3. przygotowanie wystawy w kościele w Jawo-
    rzu,
4. przygotowanie i wydanie broszury o histo-
    rii naszej parafii,
5. organizacja wspólnego spotkania po kon-
    cercie  chóru i zespołu Cantate dla wszyst-
    kich chórzystów i zaproszonych gości, które 
    odbyło się w sali gminnej „Pod Harendą”,

6. spotkanie delegacji Rady Parafialnej w dniu 
    23.08.2022 z członkami diecezjalnej orkiestry, 
    która uświetniła swoją grą pamiątkę założe-
    nia Kościoła w Jaworzu. I tu również serdecz-
   ne dla nich podziękowania.

Oddzielne podziękowania kieruję pod adre-
sem Wójta gminy Jaworze i władz samorządo-
wych, którzy nie tylko uczestniczyli w naszych 
jubileuszowych uroczystościach, ale także 
wsparli nasze działania finansowo.

Z prac gospodarczych - dobiegły końca pra-
ce związane z wykonaniem ubikacji dla pań  
w „starej szkole” w Jaworzu. Dalej trwają prace 
w salkach parafialnych, by je dostosować dla po-
trzeb działających w parafii różnych grup i kół.

Dobiega końca także realizacja projektu ter-
momodernizacji obiektów parafialnych. Po-
zostają jeszcze  ostatnie sprawy rozliczeniowe  
z Narodowym Funduszem. Formalności, które 
długo trwają, sprawiają, że parafia także musi 
długo czekać na zwrot niektórych poniesio-
nych nakładów.

Rada Parafialna zaprasza na spotkanie z na-
szymi wiernymi, aby rzeczowo porozmawiać 
o przyszłości i funkcjonowaniu naszej parafii. 
Chcemy wspólnie razem zastanowić się, co 
można usprawnić lub poprawić, zwłaszcza te-
raz, kiedy stajemy u progu następnego dziesię-
ciolecia historii naszej parafii. Szukamy nowych 
rozwiązań i nowych pomysłów, by zwłaszcza 
młode pokolenie wiernych było bardziej wi-
doczne. Zapraszamy na sobotę 8 października 
do sali parafialnej w Jaworzu na godz.13.30.

Zebranie poprowadzi kurator parafii – Ry-
szard Milli.
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Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

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

www.pogrzeby.bielsko.pl

To Wasze głosy i Wasze spostrzeżenia będą 
pomocne dla Rady Parafialnej, gdy wytyczać 
będzie swoje kierunki działania na przyszłość. 
Zapraszamy wszystkich młodych i starszych, 
którym leży głęboko na sercu przyszłość naszej 
parafii i Kościoła. Chciejmy za przykładem oj-
ców naszej wiary wziąć na siebie tę wielką od-
powiedzialność za losy wiernych i przyszłych 
pokoleń. Pamiętajmy, że dbałość o Kościół to 
nie tylko wyremontowane obiekty, ale nade 
wszystko to serca, które wypełniać je będą za-
wsze żywą i czynną w miłości wiarą.

Przed nami dziękczynne święto żniw. Uważam, 
że na drogach naszego życia nigdy nie powinni-
śmy obok niego przechodzić obojętnie. Wszyst-
ko, co w życiu mamy, czym los nas obdarowuje, 
czym żywi nas „matka ziemia”, jest z Bożej ręki 
nam podarowane. Nie dość nam nigdy nasze 
serca sposobić do dziękczynienia, za wszystko, co 
bierzemy z Bożej zawsze otwartej dla nas dłoni.

Nie dość nam nigdy o tej wdzięczności pa-
miętać i czynić żywą na sercu i duszy każdego 
dnia. Ktoś kiedyś powiedział:

„Gdy wstajesz rano, podziękuj za jedzenie  
i za radość życia. Jeśli nie widzisz powodu, 
żeby dziękować, jedyna wina leży w Tobie.”

Zakończyć pragnę strofami wiersza pt: „Lu-
bię”, który nawiązuje do trudu pracy rolnika, 
jego umiłowania tej ziemi i radości, jaką ona 
wnosi  w jego serce.

LUBIĘ…      Elżbieta Daniszewska
Lubię, gdy moje czoło
owiewa chłodny wiatr,
gdy się zieleni wkoło
cały mój wiejski świat.
Tu polne drogi mnie wiodą

w przestrzenie szarych pól,
tutaj oddycham swobodą,
tu leczę smutek i ból.
 Słońce ozłaca mi twarz,
 deszczyk odświeża powietrze,
 w zadumie przydrożny głaz
 i śpiew słowika na szczęście.
Na nową, lepszą dolę,
na smaczny bochen chleba,
na tę pachnącą rolę,
na jasny błękit nieba.
 A kiedy przed wieczerzą
 zmęczony do chaty wrócę,
 jaśmin zapachnie w ogrodzie
 i matka wyjdzie na próg.
W sieniach zapachnie wieczerza:
– ziemniaki kraszone skwarkami,
dzbanek zsiadłego mleka
matka na stole postawi.
 – „Jedz, synku, i na zdrowie,
 nim na spoczynek legniesz,
 a jutro znów na nowo
 nad ziemią plecy swe zegniesz.
Życzę Wam, byście każdego dnia znajdowali 

dość czasu dla siebie, by móc swoje życie i swo-
je serce, poruczać naszemu Panu, który niech 
w łasce Swej i miłości, prowadzić Was będzie 
Swoimi drogami, obdarowując: zdrowiem  
i siłami, pogodą serca i ducha, prowadzeniem 
i błogosławieństwem, prawdziwą radością 
życia, którą odkrywać będziecie 
wszędzie tam, gdzie będą i Wasze 
serca, gdy realizować będziecie 
swoje; plany, zamiary i marzenia.

Kurator Parafii – Ryszard Milli

R  E  K  L  A  M  A
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Gdzie tu jest ten 
„Leśny Kościół”

Gdzie tu jest ten „Leśny Kościół” z XVII wie-
ku? Takie pytanie usłyszałem od grupy tury-
stów na ścieżce po zakończeniu nabożeństwa. 
Jak wielkie było ich zdziwienie, kiedy ręką 
wskazałem na polanę i powiedziałem, że to 
jest kościół, o który pytają i stoją dokładnie w 
jego wejściu. Była to wspaniała okazja do tego, 
żeby opowiedzieć o tym miejscu, jego historii  
i znaczeniu dla ewangelików w XVII wieku, 
jak również dla nas żyjących w XXI wieku. 
Dlatego też 15 sierpnia w „Leśnym Kościele” 
na zboczu Wysokiego odbyło się nabożeństwo 

upamiętniające 
potajemne nabo-
żeństwa, jakie od-
prawiano w cza-
sie prześladowań 
e w a n g e l i k ó w 
w XVII wieku. 
Miejsce to zosta-
ło odkryte pod 
koniec XX wieku. 
Od kilkunastu lat 
regularnie odby-
wają się tam na-
bożeństwa, które 
gromadzą liczną 
grupę parafian 
oraz wielu go-

ści spoza parafii. To urokliwe miejsce pozwala 
połączyć religijne wydarzenie budowania się 
Słowem Bożym z rekreacyjnym aspektem wy-
cieczki w góry, co wielu uczestników czyni po 
nabożeństwie, kierując się szlakiem w kierun-
ku Błatniej, a później Klimczoka i Szyndzielni. 
W tym roku nabożeństwo rozpoczęło uroczy-
stości 240-lecia powstania parafii w Jaworzu, 
które miały miejsce w niedzielę 21 sierpnia  
z udziałem biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca 
i biskupa Diecezji ks. Adriana Korczago.

Tegoroczne nabożeństwo zgromadziło po-
nad setkę uczestników, którzy odpowiedzieli 
na zaproszenie do tego szczególnego kościoła. 
Nabożeństwo uświetnił chór kościelny pod 
kierownictwem p. Krystyny Gibiec. Ks. Andrzej 
Krzykowski  w kazaniu opartym na Ewangelii 
Mateusza wezwał słuchających do składania 
świadectwa wiary. „Jesteście solą ziemi i świa-
tłością świata”, nie kto inny tylko wy, powie-
dział Jezus do słuchających go ludzi. Te słowa 
odnoszą się niezmiennie, tak jak nad Jeziorem 
Galilejskim tak i na zboczu Wysokiego.

Jesteśmy Bogu wdzięczni, że i tym razem 
pogoda dopisała i pozwoliła uczestnikom prze-
żyć wiele wspaniałych chwil na łonie przyro-
dy, świętując jubileusz naszej parafii.

Ks. A. Krzykowski
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Rok 2022 jest dla naszej parafii szczegól-
ny. To jest rok 240-lecia kościoła w Jaworzu  
i naszej parafii. Temat jubileuszu przewijał się  
w czasie tegorocznych pamiątek poświęceń.  
W tym roku nie było żadnych ograniczeń wy-
nikających z zachorowalnością na COVID-19, 
dlatego też i pamiątki odbywały się w nor-
malnych i bezpiecznych warunkach.

Pamiątki poświęceń wymagają zawsze 
wielu prac związanych z przygotowaniem 
uroczystości, dlatego też chciałbym na począt-
ku podziękować wszystkim, którzy czynnie 
uczestniczyli w przygotowaniach do tegorocz-
nych pamiątek poświęceń.

66 Pamiątka poświęcenia 
kaplicy w Świętoszówce

03.07.2022 - 66 Pamiątka Poświęcenia  
w Świętoszówce

W tym roku słowem Bożym służył nam ks. 
Robert Augustyn - proboszcz parafii w Białej. 
Mogliśmy pierwszy raz usłyszeć zwiastowa-
nie niedawno wybranego proboszcza w Białej.  
W czasie nabożeństwa śpiewem usługiwał 
nasz chór kościelny pod kierunkiem p. Krysty-
ny Gibiec. 

Nabożeństwo 
w „Leśnym Kościele”

15.08.2022 - Nabożeństwo w Kościele na 
Polanie na zboczu Wysokiego

Dzień 15 sierpnia na stałe wpisuje się w na-
sze wakacyjne świętowanie. W tym roku to 
nabożeństwo miało szczególny wymiar zwią-
zany z jubileuszem kościoła i parafii w Jawo-
rzu. Tym razem zgromadziło się w tym koście-
le, a co zatem idzie podjęło trud wędrówki do 
tego miejsca, około 100 osób. 

W czasie nabożeństwa pieśni były śpiewa-
ne a capella czyli bez towarzyszenia instrumen-
tu. Pieśni te pięknie brzmiały niesione echem 
wśród lasów. Kazanie wygłosił ks. Andrzej 
Krzykowski. W nabożeństwie usługiwał chór 
kościelny pod dyrekcją p. Krystyny Gibiec. 

Pamiątki Założeń Kościołów 
i Kaplic
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240 Pamiątka poświęcenia 
kościoła w Jaworzu

21.08.20104 - 240 Pamiątka Poświęcenia Ko-
ścioła w Jaworzu

Pamiątka poświęcenia w Jaworzu rozpoczę-
ła się w sobotnie popołudnie uroczystym kon-
certem z okazji 110 lat Ewangelickiego Chóru 
Kościelnego w Jaworzu i 25 lat Zespołu „Can-
tate”. Na koncert przybyli zaproszeni goście: Bi-
skup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Kor-
czago, wójt Jaworza dr Radosław Ostałkiewicz, 
zastępca wójta Jasienicy Krzysztof Wieczerzak, 
przedstawiciel starosty bielskiego Jacek Cza-
der, radni Sejmiku Województwa Śląskiego: 
Andrzej Molin i Ewa Żak. W czasie koncertu 
zostały wręczone złote odznaki „Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego”, dla członków chóru, 
którzy śpiewają w chórze 50 lat oraz dla na-
szej dyrygentki p. Krystyny Gibiec za ponad 
50-letnią służbę w Diecezji. Złotą odznaką zo-
stali wyróżnieni z chóru: Maria Miarka, Emilia 
Ryrych-Milli, Józef Król. 

Po koncercie odbyło się spotkanie w sali  
„Pod Harędą”, przygotowane przez chór. (foto-
relacja na kolejnych stronach).

Następnego dnia odbyło się uroczyste na-
bożeństwo z udziałem Biskupa Kościoła ks. 
Jerzego Samca, który wygłosił kazanie. W na-
bożeństwie uczestniczyli Biskup Diecezji Cie-
szyńskiej ks. dr Adrian Korczago i ks. Marcin 
Pysz. Wśród zaproszony gości byli: wójt Gmi-
ny Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz, prze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew 
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Putek, przedstawiciel wójta Gminy Jasienica 
Janusz Cholewik, przedstawiciel starosty biel-
skiego p. Jacek Czader.

W czasie nabożeństwa biskup naszej Diece-
zji przekazał słowa pozdrowienia i życzeń dla 
parafii. Oprawę muzyczną prowadziła Orkie-
stra Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej pod kie-
runkiem p. Adama Pasternego. W czasie nabo-
żeństwa śpiewał chór kościelny pod dyrekcją 
p. Krystyny Gibiec i Zespół Cantate pod kie-
rownictwem p. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik. 

Wójt Jaworza i przewodniczący Rady Gmi-
ny Jaworze wręczyli wyróżnienia „Zasłużony 
dla Jaworza” Janowi Pokładnikowi, Jerzemu 
Edwardowi Kukli i Leopoldowi Kłodzie. 

Podczas nabożenstwa otwarto wystawę 
poświęconą historii parafii od momentu jej 
powstania. Uroczystego otwarcia dokonano 
biciem zabytkowego dzwonu, który został 
zdjęty z wieży kościelnej i umieszczony jest  
w przedniej części kościoła. Zwiedzający po na-
bożeństwie wystawę otrzymali pamiątkową 
publikację, jaka została wydana z okazji jubi-
leuszu. Publikacja jest jeszcze dostępna w kan-
celarii parafialnej.
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131 Pamiątka poświęcenia 
kościoła Zmartwychwstania 
Pańskiego w Jasienicy

18.09.2022 – 131 Pamiątka Poświęcenia Ko-
ścioła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasie-
nicy

Ostatnim rocznicowym nabożeństwem 
w roku była Pamiątka Poświęcenia Kościo-
ła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. 
Mimo niekorzystnych zapowiedzi pogodo-
wych nabożeństwo odbyło się bez deszczu. 
Słowem Bożym służył nam ks. proboszcz Mar-
cin Pysz z Pisza na Mazurach. W nabożeństwie 
śpiewał Zespół Cantate pod dyrekcją p. Mał-
gorzaty Penkali-Ogrodnik. 

Przed pamiątką wykonano 
nowe chodniki na cmentarzu 
w Jasienicy i położono po-
duszki na ławki w kościele. 
Serdecznie dziękujemy za ten 
dar.

ks. Władysław Wantulok
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Rok 2022 to bez wątpienia czas jubileuszy – 
ważnych i istotnych w życiu tak Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Jaworzu, jak i naszej 
gminy. Już od marca świętujemy wspólnie 
240-lecie budowy tutejszego kościoła pa-
rafialnego, czego kulminacją było sierpnio-
we nabożeństwo, w którym miałem zaszczyt 
uczestniczyć. Dzień 12 marca 1782 roku, kiedy 
to wmurowany został kamień węgielny pod 
budowę nowej świątyni, to symboliczna data 
dająca początek oficjalnej działalności zboru 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawo-
rzu, a jednocześnie stanowiąca nowy rozdział  
w historii i księdze dziejów Jaworza. To wła-
śnie w tym dniu podczas kazania z tej okazji, 
jak pisze ks. radca Ryszard Janik w swej mono-
grafii dotyczącej naszej parafii, padły następu-
jące słowa: „Jaworze jest na Śląsku pierwiast-
kiem nowych miejsc nabożeństwowych (…)”, 
a jego zbór winien wzrastać na wzór jaworów 
i wypełniać ma obowiązek na tym miejscu . 
Tym bardziej ten jubileusz należało uczcić – 
szczególnie dziękując wszystkim przeszłym  
i obecnym pokoleniom, które budowały  
i utrzymywały tenże kościół, który jest dzisiaj 
nie tylko miejscem modlitwy, ale i jednym  
z najważniejszych symboli współczesnego Ja-
worza. 

Ale kościół przecież to nie tylko mury,  
w których rozbrzmiewa modlitwa i Słowo 
Boże, ale to przede wszystkim ludzie, którzy 
tworzą społeczność w wierze: jego duchowni, 
wspólnoty oraz wszyscy członkowie zboru, 
którzy przez swą pracę oraz działalność ubo-
gacają swoje życie, życie społeczne Jaworza 
oraz wnoszą weń wartość dodaną. Mając to 
na uwadze, Rada Gminy Jaworze w tym roku 
doceniła pracę trzech osób, które w przeszło-
ści sprawowały funkcję kuratorów rady para-
fialnej – pana Jana Pokładnika, pana Jerzego 
Edwarda Kukli oraz Pana Leopolda Kłody, 
przyznając im Medal „Zasłużony dla Rozwo-
ju Jaworza” – wyróżnienie, którym docenia 
się pracę na rzecz naszej gminy na różnych po-
lach społecznikostwa. Medale, które wspólnie  

z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Zbi-
gniewem Putkiem wręczyliśmy podczas nabo-
żeństwa pamiątkowego, były z jednej strony 
formą uhonorowania osobistej pracy i działal-
ności panów kuratorów, ale także formą po-
dziękowania dla wszystkich osób, które wspól-
nie z nimi pracowały na rzecz rozwoju parafii.

Jak już wspomniałem na wstępie, rok 2022 
to rok obfitujący w piękne rocznice. Jakże 
ubogie byłoby Jaworze, gdyby nie Ewange-
licki Chór Kościelny w Jaworzu, działający od 
1912r. i świętujący swoje 110-lecie, który przez 
ten czas stał się muzyczną wizytówką Jawo-
rza, zaś poprzez udział w gminnych dożynkach 
i innych wydarzeniach lokalnych jest częścią 
jaworzańskiego serca – przez minione lata chó-
rzyści pod dyrekcją najpierw pani pastorowej 
Ruty Janik, a następnie pani Krystyny Gibiec 
stali się muzycznymi ambasadorami naszej 
gminy. Na mój wniosek Sejmik Śląski przyznał 
czworgu chórzystom – paniom Krystynie Gi-
biec, Marii Miarce i Emilli Ryryrch-Milli oraz 
panu Józefowi Królowi najwyższe odznaczenie 
samorządu wojewódzkiego, a mianowicie Od-
znakę Honorowa za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, czego serdecznie gratuluję. Z kolei 
swoje srebrne gody świętował zespół „Canta-
te” pod kierownictwem pani Małgorzaty Pen-
kali-Ogrodnik, który nowoczesnym śpiewem  
i brzmieniem dodaje blasku naszej parafii 
i gminie, dostarczając zawsze wspaniałych 
wzruszeń i doświadczeń muzycznych i ducho-
wych. Z całego serca gratuluję tych pięknych 

P A R T N E R S T W O
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rocznic i dziękuję wszystkim ja-
worzańskim śpiewakom i każde-
mu z osobna za ich pracę, wkład 
i zaangażowanie.

Ale świętowanie w 2022 roku, 
jak się okazuje, to nie tylko do-
mena krajowa, ale także zagra-
niczna. Na zaproszenie księży pro-
boszczów mogłem uczestniczyć  
w wyjeździe do zaprzyjaźnionej 
niemieckiej parafii w Bockhorn, 
która zorganizowała również 
obchody swojego jubileuszu,  
a mianowicie 300. rocznicy in-
stalacji organów w tamtejszym 
kościele św. Kosmy i Damiana. 
Z tej właśnie okazji wspólnie  
z ks. proboszczem Andrzejem 
Krzykowskim oraz Małgorzatą 
Penkalą-Ogrodnik i Mirosławem Ogrodnikiem, 
a także przedstawicielkami młodzieży wybra-
łem się na zaproszenie pani pastor Ute Erme-
ling i rady parafialnej do tej fryzyjskiej miej-
scowości. Jednocześnie jednak wizyta ta, oprócz 
wymiaru parafialnego, miała również charakter 
oficjalny, jako że mogłem spotkać się z nowym 
burmistrzem gminy politycznej Bockhorn – pa-
nem Thorstenem Krettekiem. 

Uroczystość trzech wieków brzmienia or-
ganów kościelnych była dla mnie osobiście 
już trzecią okazją do odwiedzin w tej dolno-
saksońskiej miejscowości, a przede wszyst-
kim możliwością ponownego spotkania się  

z dobrymi przyjaciółmi. Tym razem w centrum 
zainteresowania znalazły się jednak wspo-
mniane już zabytkowe organy, które od 1722 
roku na trwałe wrosły w krajobraz tak kościo-
ła, jak i samej miejscowości. Dziś instrument 
ten nie tylko towarzyszy nabożeństwu, ale 
jest również celem wielu melomanów, którzy 
przybywają tam na liczne koncerty muzyczne. 
Podczas okolicznościowego nabożeństwa głos 
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zabrał ks. proboszcz Andrzej Krzykowski, który 
w imieniu jaworzańskiej parafii przekazał po-
zdrowienia i życzenia, wręczył również okolicz-
nościowy prezent w postaci zbioru preludiów 
północnoniemieckiego kompozytora muzyki 
organowej Dietricha Buxtehudego, a także od-
niósł się do muzyki i jej miejsca tak w modli-
twie, jak i kościelnych murach.

Dwa wymiary, parafialny i samorządo-
wy, towarzyszyły naszej wrześniowej wizycie  
u przyjaciół nad Morzem Północnym. Osobi-
ście miło wspominam dwa spotkania. Pierwsze 
to wizyta u emerytowanego pastora tamtejszej 
parafii ks. Harro Kawaltza i jego żony Dorothe 

w ich domu, gdzie wspólnie z ks. Andrzejem 
Krzykowskim rozmawialiśmy o początkach 
współpracy na linii obu parafii oraz ich przy-
jaźni i doświadczeniach. Drugie z kolei to spo-
tkanie z burmistrzem Thorstenem Krettekim,  
z którym rozmawialiśmy o sytuacji politycznej 
naszych gmin w związku ze stanem epidemii, 
napaści rosyjskiej na Ukrainę oraz kryzysem 
energetycznym, co odbiło się istotnie na dzia-
łalności samorządowej zarówno w Polsce, jak  
i w Niemczech. 

Tegoroczny pobyt w Bockhorn był wyjątko-
wy, szczególnie że to moja pierwsza wizyta w 
zaprzyjaźnionej gminie zagranicznej po dwóch 
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latach pandemii koronawirusa. Chyba wszyscy 
stęskniliśmy się przez miniony czas za wspól-
nym świętowaniem rocznic i jubileuszy, za 
byciem po prostu razem. Okres lockdownów 
i „zamkniętych lasów” chyba nauczył nas na 
nowo, czym jest wspólnota ludzka oraz spo-
łeczność lokalna i jak wielkie i ważne ma ona 
znaczenie w wymiarze życia osobistego, jak  
i współpracy w życiu publicznym.

Jubileusze jednak – i to należy podkreślić 
– są zasługą ludzi, którzy za nimi stali wtedy  
i którzy za nimi stoją dzisiaj. Dotyczy to zarów-
no murów kościelnych, które niegdyś zostały 
wzniesione siłą ludzkiej pracy, a teraz są od-
powiednio remontowane i utrzymywane, jak 
i wspólnot, chórów czy zespołów, które kiedyś 
powołano do życia, a dzisiaj istnieją dzięki lu-
dziom, którzy do nich stale dołączają i chcą je 
tworzyć. Podobnie w pewnym stopniu było 
też z bockhornskimi organami znanego orga-
nomistrza Christiana Vatera, które były regu-
larnie naprawiane i konserwowane, rozbudo-
wywane i strojone. Stąd też każdy jubileusz 

jest ważnym świętem i wydarzeniem, świetną 
okazją do dokonania oceny dotychczasowych 
osiągnięć i wyznaczenia nowych celów czy 
zadań. Skłaniają one nas również do refleksji, 
wspomnień i przemyśleń. I mając to w pamięci, 
umiemy te jubileusze obchodzić, pamiętając o 
tym, że przyczynili się do nich konkretni ludzie  
w konkretnym czasie i przez konkretne działa-
nia. I właśnie tym wszyst-
kim, którzy na te piękne 
rocznice pracowali, należą 
się wyrazy uznania i po-
dziękowań, co niniejszym 
czynię.

Radosław G. 
Ostałkiewicz

wójt gminy Jaworze
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Zamyślić się na chwilę

O znakach pamięci
Kwitną tam wrzosy
A spieczone żarem lata dziewanny
Więdną
W kwiecie wieku Umarli
Widnieją na macewach
Odnowionych
I tych jeszcze nietkniętych
Ręką strażników przeszłości

Krzyżują się tu drogi
Historii
Życia i śmierci
Bólu i rozpaczy
Wskrzeszonej pamięci
Z obrazem Tych którzy
Wagonami jechali wprost
Do czeluści Treblinki

Tu i teraz
Wciąż drży w powietrzu
Zapach tuberkulozy
Sosnowego lasu
I morza łez

Wtedy – na Mazowszu - szłam wczesnoje-
sienną porą przez kirkut w Anielinie,  dziś –  

w listopadowym krajobrazie - idę drogą na 
wiejski cmentarz – na śląskiej ziemi i mijam ka-
mień w lesie upamiętniający poległych oby-
wateli Cisownicy w walce z faszyzmem w la-
tach 1939-45. Myślę o wielu takich kamieniach, 
krzyżach, bezimiennych grobach, o warszaw-
skiej Łączce, o Grobie Nieznanego Żołnierza,  
o nieczynnych, zamkniętych, często zapomnia-
nych  cmentarzach  Śląska, Pomorza, Warmii, 
Mazur i Powiśla, o trudnej historii, która tkwi 
w nas jak cierń. Mam w pamięci też opowieść 
bliskiej mi kobiety. Będąc dzieckiem, widziała 
idącego w kierunku lasu na cisownickiej Ma-
chuli SS-mana, który prowadził dwie dziew-
czyny pod rękę. Gdyby nie mundur, nie suro-
wość jego twarzy, można by sądzić, że idą na 
spacer. Jedna z nich ubrana była w plisowaną 
brązową spódnicę i żółtego koloru bluzkę. Ten 
szczegół okazał się ważny podczas powojennej 
identyfikacji ekshumowanych ciał wówczas 
rzuconych do zbiorowej mogiły.

Pozostają we mnie realne z dziś i przywoła-
ne pamięcią lub wyobraźnią obrazy. Na wie-
le pytań nie poznam odpowiedzi. Dzisiejsza 
droga na cmentarz, dzisiejsze rozmyślanie nad 
imiennymi i bezimiennymi grobami - wie-
dzie na cmentarną ścieżkę, pod rząd starannie 
utrzymanych klonów kulistych, skąd chło-
nę szeroki pejzaż na łagodną linię Beskidów.  
W uszach brzmi Słowo z Apokalipsy: Nie wy-
mażę jego imienia z księgi życia,  i wyznam 
jego imię  przed moim Ojcem i Jego aniołami 
(Obj 3,5). Okazuje się, że nie najważniejsze są 
litery wykute w nagrobku. W wieczność nic 
nie wniosą najszczytniejsze i najbardziej zasłu-
żone pomniki. Istotna jest pamięć i treść ży-
cia. Pan Jezus powiada: każdego, który Mnie 
wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed moim 
Ojcem, który jest w niebie (Mt 10,32).
W tym cichym miejscu na wzgórzu na nowo 
uświadamiam sobie tę odwiecz-
ną prawdę.

dk Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk



19

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 107www.parafiajaworze.pl

Okruchy sztuki

Bezpieczne miejsce
Dom to jedna z najważniejszych wartości. 

Odnosi się do naszego miejsca na Ziemi, ro-
dziny, Ojczyzny. Australijski artysta Ian Stran-
ge wykorzystuje motyw domu rodzinnego 
jako jeden z najważniejszych tematów swojej 
twórczości. Artysta zajmuje się street artem,  
a jego prace to odważne i czasem kontrowersyj-
ne „przeróbki” opuszczonych domów mieszkal-
nych. Kariera artystyczna Iana Strange’a rozpo-
częła się, gdy był nastolatkiem dorastającym 
na przedmieściach. Przyjął nazwę Kid-Zoom  
i od końca lat 90. brał czynny udział w austra-
lijskim ruchu street artu. Strange jest obecnie 
uznanym na całym świecie artystą mieszka-
jącym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak 
i Australii, a w swojej sztuce zgłębia pojęcia 
domu i tożsamości. Artysta wykorzystuje wie-
le technik – od malowania obrazów bezpo-
średnio na fasadach budynków po przema-
lowywanie całych domów, przekształcając je  
z miejsc do życia w ogromne instalacje.

Jednym z ciekawych wątków jest krytycz-

ne spojrzenie na dom, który może być jedno-
cześnie bezpiecznym schronieniem i ciężarem  
w sensie ekonomicznym czy społecznym. Przy-
kładem są trzy prace, w których na frontowych 
fasadach domów wypisał: SOS, HELP i RUN 
(biegnij, uciekaj). Przedstawione na zdjęciach 
budynki zostały przejęte przez banki w czasie 
kryzysu mieszkaniowego w połowie 2000 
roku i obecnie stoją puste na przedmieściach 
Ohio. Drapieżne pożyczki udzielane na począt-
ku lat dwutysięcznych wykorzystywały kla-
sowe aspiracje ludzi, którzy chcieli posiadać 
majątek ponad swoje możliwości finansowe. 
W końcu czy podmiejski dom nie jest archety-
pem amerykańskiego snu, utrwalonego przez 
kino i reklamę? Rozpatrywane z tej perspekty-
wy słowa SOS i HELP odbijają się echem gło-
sów mieszkańców, którzy nie są już w stanie 
spłacać ogromnych kredytów hipotecznych 
i ostatecznie zostali zmuszeni do porzucenia 
swoich domów.

Ian Strange zrealizował także pracę w Pol-
sce w 2015 roku. Praca pod znamiennym ty-
tułem „ZŁOTY” to instalacja stworzona bezpo-
średnio na elewacji budynku w Katowicach 

(Załęże) i wykorzystują-
ca ponad 600 metrów 
kwadratowych deko-
racyjnej, złotej tapety. 
Ta praca także odnosiła 
się do znaczenia domu 
i motywu utraty bez-
pieczeństwa, stabilizacji 
i statusu ekonomiczne-
go. Australijski artysta 
przyjechał do Polski na 
zaproszenie kuratorów 
Instytucji Kultury Ka-
towice-Miasto Ogro-
dów. Dzięki temu miał 
możliwość zapoznać się 
z historią stopniowe-
go upadku i degrada-
cji ekonomicznej Załęża 
po upadku tamtejszego 
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górnictwa. Tytuł pracy nawiązuje zarówno do 
polskiej waluty, jak i do złotego koloru tape-
ty, która całkowicie pokrywa opuszczony bu-
dynek. Ta tapeta i jej wzór były powszechnie 
widywane we wnętrzach domów na Załężu. 
Umieszczenie tapety na zewnątrz budynku 
symbolizuje odsłonięcie tego, co stanowi ich 
istotę – bezpiecznego wnętrza, schronienia. Ar-
tysta po raz kolejny zwraca uwagę na to, że 
poczucie bezpieczeństwa, jakie utożsamiamy  
z domem rodzinnym, jest podatne na zagroże-
nia – społeczne, ekonomiczne czy historyczne.

Przemiany polityczne, wojny, inflacja, kry-
zysy finansowe, zarówno te globalne, jak  
i rodzinne, mogą sprawić, że nasze bezpiecz-
ne schronienie stanie się zagrożone. W takich 
sytuacjach zwykle zadajemy sobie pytanie, co 
tak naprawdę jest domem, co to dla nas zna-

czy, czego potrzebujemy, 
żeby czuć się „jak w domu”? 
Takie pytania nurtują oso-
by obciążone wieloletnimi 
kredytami, ale też takie, 
które na kredyt nie mogą 
sobie pozwolić. Takich py-
tań doświadczało wiele 
ukraińskich rodzin, które  
w tym roku zmuszone były 
zostawić cały swój dobytek 
i uciekać. W obliczu trudno-
ści życie weryfikuje to, co 
dla nas najważniejsze.

„Jeśli Pan domu nie zbu-
duje, Próżno trudzą się ci, 
którzy go budują. Jeśli Pan 

nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż. 
Daremnie wcześnie rano wstajecie, I późno 
się kładziecie, spożywając chleb w troskach: 
Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego 
swego”.               Psalm 127, 1-2

Małgorzata Łuczyna

Źródła i więcej prac na stronie artysty:
www.ianstrange.com
https://www.ngv.vic.gov.au/essay/ian-stran-
ge-suburban/
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Małe studium biblijne
Śmierć i pogrzeb Sary, 

matki patriarchów

1 Mż 23,1-20
W perykopie mieści się obraz śmierci, żało-

by i pogrzebu Sary. Z tymi wydarzeniami są 
związane trzy dialogi, które przypominają neo-
babilońskie traktaty handlowe. Dotyczą one 
nie tylko pochówku zmarłej Sary, ale i nabycia 
grobu na własność.

Bóg wyznaczył granicę długości ludzkie-
go życia w 1 Mż 6,3: „I rzekł Pan: nie będzie 
przebywał duch mój w człowieku na zawsze, 
gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc ży-
cie jego trwać sto dwadzieścia lat.” Czytamy, 
że Sara przeżyła 127 lat, czyli siedem lat po-
nad tę wyznaczoną granicę. Dostrzegamy tu-
taj symbolikę świętej liczby „siedem”, która 
świadczy o okazanej Sarze Bożej łasce. Wszak 
Bóg ją wybrał na matkę narodu obiecanego, 

zapowiedzianego i wybranego przez Boga.  
W ciągu swojego życia przeżywała głęboki 
stres związany z niepłodnością, wielkie wy-
wyższenie związane ze spełnieniem kobiecości 
i urodzeniem syna Izaaka. Sara wraz z mężem 
prowadziła wędrowny tryb życia. Abraham, 
właściciel olbrzymich stad, musiał zapewnić 
im pasze, dlatego też wędrował. Teraz z kra-
ju Filistynów (1 Mż 21,34) dotarł do Kanaanu, 
gdzie potomstwo ma dostać Ziemię Obiecaną. 
Właśnie tam w Kanaanie, podczas wędrów-
ki, Sara, po przeżyciach związanych z długim 
życiem, zmarła w Kiriat-Arba. Jej śmierć i po-
grzeb w tym miejscu ma wielkie znaczenie dla 
przyszłych pokoleń. Abraham przyszedł do 
namiotu, w którym znajdowało się ciało jego 
żony, Sary, aby odbyć żałobę i opłakiwać ją. 
Autor nie opisuje nam rytuału i przebiegu ża-
łoby ani też nie relacjonuje opłakiwania. Nie 
wiemy, czy Abraham opłakiwał zgon swojej 
żony w samotności czy też w obecności innych 
żałobników, płaczek.

Po wykrzyczenia swego żalu z powodu 
zgonu żony Abraham opuścił namiot żałoby 
i rozpoczął z Chetytami, potomkami Kana-
ana, negocjacje dotyczące pochowania zmar-
łej. Abraham był gościem na ich ziemi i wie-
dział, że nie ma prawa bez zgody Chetytów 
pochować zmarłej w tej ziemi. Dlaczego? Bo 
od najdawniejszych czasów grób na polu był 
znakiem plemiennej więzi z daną ziemią. Abra-
ham prosi o przekazanie mu na własność miej-
sca na grób na ich ziemi i popiera ją zaistniałą 
sytuacją rozkładającego się ciała zmarłej żony. 
Ta jego prośba sugeruje nam, że Abraham chce 

A Sara żyła sto dwadzieścia siedem lat; tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiriat-Arba, czyli w 
Hebronie, w ziemi kanaanejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać 
ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc: Jestem u was osiadłym przy-
byszem; dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. 
Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: Słuchaj nas, panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. 
Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, 
abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom, 
i mówił z nimi tak: Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie 
mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na 
końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was. Efron 
znajdował się między Chetytami. I odpowiedział Efron, Chetyta, Abrahamowi wobec Chetytów, wobec 
wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc: Nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie: Da-
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osiedlić się w pobliżu grobu na terenie Kana-
anu, Ziemi Obiecanej.

W odpowiedzi Chetytów dostrzegamy wiel-
ki szacunek dla Abrahama: ty jesteś księciem 
Bożym. Nie uważają go za kogoś niższego ran-
gą, a wręcz przeciwnie, dostrzegają jego bliską 
relację z Bogiem i błogosławieństwo otrzy-
mywane od Boga. Uważają także Abrahama 
za człowieka zintegrowanego z nimi, będące-
go „pośród nas”. W końcowej fazie przemowy 
Chetyci wyrażają swoją życzliwość, zgadzając 
się na pochówek Sary „w najlepszym z grobów 
naszych.” Takie rozwiązanie nie odpowiadało 
Abrahamowi proszącemu o grób na własność. 
Powód jest bardzo prosty, bo teren użyczony 
jest łatwo odebrać w przeciwieństwie do tere-
nu zakupionego.

Słysząc życzliwą odpowiedź, Abraham 
wstał i pokłonił się Chetytom, których uważał 
za właścicieli tej ziemi. Ta postawa, ten gest, 
świadczą o tym, że obdarza ich wielkim sza-
cunkiem a także, że chce im powiedzieć coś 
ważnego. Swoim zachowaniem przygotowuje 
słuchaczy do ważnej wypo-
wiedzi wymagającej dyplo-
macji. Abraham, powołując 
się na dobrą wolę Chetytów, 
prosi ich, by wstawili się za 
nim u Efrona, syna Socha-
ra, by ten odstąpił mu ja-
skinię Machpela znajdującą 
się na końcu pola do niego 
należącego. Widzimy tutaj 
mądrość Abrahama, bo wy-
dzielenie „końcówki pola” 
nie komplikuje właścicielo-
wi korzystania z pola i jest 
prostą czynnością. W swoich 

słowach Patriarcha wyraża swój zamiar kupna 
ziemi  na grób za pełną cenę na własność.

Efron był obecnym wśród grupy Chety-
tów i słyszał wypowiedź Abrahama. Jak się 
dowiadujemy w 10 wersie, miejscem nego-
cjacji, transakcji była brama miejska, miejsce,  
w którym odbywały się ważne narady,  
a przede wszystkim rozstrzygano tam sprawy 
prawne. Zebrani tam ludzie oraz ci - „którzy 
wchodzili w bramę jego miasta” - byli świad-
kami transakcji kupno – sprzedaż. Efron zgadza 
się na sprzedaż jaskini wraz z polem, na którym 
się znajduje (Abrahamowe „dajcie mi” oznacza 
„sprzedajcie mi”, a Efronowe „daruję ci” ozna-
cza „sprzedam ci”).

Abraham, w obecności rodaków Efrona, na 
jego propozycję ponownie odpowiada gestem 
wyrażającym szacunek i uznanie. Wykwint-
nymi słowami Abraham stwierdza, że Sarę 
pochowa dopiero po zakupieniu pola na wła-
sność. W tamtejszym klimacie zwłoki szybko 
się rozkładają, co przy przedłużającym się cza-
sie do pochówku grozi zarazą roznoszoną przez 

ruję ci pole i jaskinię, która jest na nim; daruję ją tobie wobec współplemieńców moich. Daruję ją tobie, 
pochowaj swą zmarłą! Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju i rzekł do Efrona wobec 
ludu tego kraju tak: Raczej ty zechciej mnie wysłuchać! Daję ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie,  
a wtedy pochowam tam moją zmarłą.  A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak: Po-
słuchaj mnie, panie mój. Ziemia jest warta czterysta sykli srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pocho-
waj więc swoją zmarłą! Abraham zgodził się z Efronem. Następnie odważył Abraham Efronowi srebro, 
o którym mówił wobec Chetytów, czterysta sykli srebra, jak było w obiegu u kupców. Tak więc pole 
Efrona, które jest w Machpela naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje, i wszyst-
kie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, przeszły na własność Abrahama na oczach Chety-
tów wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramę jego miasta. Potem pochował Abraham 
Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej. 
W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chetytów do Abrahama jako jego własny grób.
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owady. Tak więc Abraham, bardzo uprzejmy-
mi słowami, zaszantażował Chetytów.

Z kolei Efron odpowiada Abrahamowi sło-
wami akceptującymi warunki Abrahama. 
Mało tego. Mówi o sprzedaży nie tylko grobu 
z działką, ale podając cenę, mówi o ziemi, czyli 
o większym obszarze. Możemy się zastanawiać 
nad tym, czy zadziałał tutaj szantaż Abrahama 
czy chęć zysku za sprzedane pole. Efron po-
dał za ziemię cenę czterystu sykli srebra, przy 
czym naukowcy mówią o wadze srebra, któ-
rą trudno oszacować. Niewątpliwie, zgodnie  
z praktyką negocjacji handlowych sprzedają-
cy podał zawyżoną cenę, aby w wyniku targu 
móc ją ewentualnie obniżyć.  Takie praktyki 
znamy zresztą z naszego podwórka. Efron, po-
dając cenę czterystu sykli srebra, dodał: „co to 
jest dla ciebie?” - może nie dopowiedział, ale 
pomyślał – w porównaniu z tysiącem srebrni-
ków otrzymanym od Abimelecha (1 Mż 20,16). 
Abraham, wbrew naszym oczekiwaniom, nie 
targuje się. Może wygrała tu taktyka Efrona 
„co to jest dla ciebie” i Abraham, ambicjo-

nalnie sprowokowany, nie chcąc uchodzić za 
biednego przywódcę plemienia przystał na 
wyznaczoną cenę. Może Abrahamowi bardzo 
zależało na nabyciu ziemi w Kanaanie? W każ-
dym razie Abraham, w obecności świadków 
gwarantujących fakt nabycia prawa własności 
uczciwie odważył umówioną kwotę czterystu 
sykli srebra. Po przyjęciu należnej kwoty nar-
rator potwierdza fakt oficjalnego, publicznego  
i prawnego nabycia przez Abrahama pola Efro-
na wraz z jaskinią. Podaje również jego lokali-
zację: w Machpela naprzeciw Mamre oraz gra-
nice – rosnące drzewa wokół całego obszaru. 

Po oficjalnym zakończeniu negocjacji Abra-
ham dokonał pochówku swojej zmarłej żony, 
Sary, w jaskini na nabytym na własność polu 
w Machpela, w Hebronie, w Kanaanie. Pra-
matka przyszłego narodu wybranego spoczęła 
jako jego pierwsza w Ziemi Obiecanej.

Egzegeci wskazują, że tematem perykopy 
jest nade wszystko pogrzeb w konkretnej zie-
mi stanowiącej własność patriarchy Abraha-
ma. Sami Chetyci widzieli w Abrahamie kogoś 
prowadzonego przez Boga i przez Niego obda-
rzanego szczęściem. Także i my, znając trans-
akcję i przyszłe dzieje potomków Abrahama, 
dostrzegamy Bożą pomoc i błogosławieństwo 
jemu okazane. Nabyta ziemia jest przyczół-
kiem do Ziemi Obiecanej.

W przypuszczalnym miejscu pochówku Sary 
i patriarchów Herod Wielki wzniósł sanktu-
arium, które w czasie bizantyjskim zamieniono 
na kościół. Później przez Arabów został zamie-
niony na meczet istniejący do dziś. Jak podaje 
ks. Janusz Lemański, współcze-
śnie grób Abrahama został wy-
dzielony i należy do wyznaw-
ców judaizmu. 

ks. Andrzej Medrok
Literatura:
Ks. Janusz Lemański. Księga Rodzaju. Tom I, 
część 2. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 
2014
Ks. Janusz Lemański. Grób jako znak prawa 
własności ziemi? Rdz 23 i jego przesłanie teolo-
giczne. W: Roczniki Biblijne. Tom I (56) - 2009
Ks. dr Stanisław Łach. Księga Rodzaju. Palloti-
num Poznań 1962
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Główne artykuły wiary
Część 11

Wprowadzenie do kościelnej nauki 
o sakramentach

Filip Melanchton w IX i X artykule „Wy-
znania augsburskiego” w krótki i zwięzły spo-
sób przedstawia naukę o chrzcie i wieczerzy 
Pańskiej Kościoła reformacji wittenberskiej. 
Nie nazywa chrztu i wieczerzy Pańskiej sakra-
mentami ani też nie podaje definicji sakramen-
tu. Jednak już wcześniej w „Wyznaniu augs-
burskim” zostało użyte słowo ‘sakramenty’,  
a mianowicie w V artykule, zatytułowanym: 
„O służbie kościelnej”, gdzie czytamy: „Abyśmy 
tej wiary [wiary usprawiedliwiającej] dostąpi-
li, ustanowiona jest służba nauczania ewange-
lii i udzielania sakramentów. Albowiem przez 
Słowo i sakramenty, jak gdyby przez środki, 
udzielany jest Duch Święty, wzniecający wia-
rę, gdzie i kiedy Bóg zechce, w tych, co słucha-
ją ewangelii”. W XIII artykule, zatytułowanym 
„O przyjmowaniu sakramentów”, użyte zosta-
ło także słowo ‘sakramenty’, w domyśle chrzest  
i wieczerza Pańska. Artykuł ten jest bardzo waż-
ny, mówi bowiem jak należy przyjmować sa-
kramenty, aby przystępujący do sakramentów 
mógł przyswoić sobie zbawienną łaskę Bożą 
i przyjąć dary, które one obiecują i sprawiają. 

‘Misterion’ w Biblii
Ustalmy najpierw skąd pochodzi słowo ‘sa-

krament’ i kiedy zostało wprowadzone do ję-
zyka kościelnego. Słowo ‘sakrament’ pochodzi 
z języka łacińskiego ‘sakramentum’ i jest ekwi-
walentem greckiego słowa ‘misterium’, które-
go polskim ekwiwalentem jest słowo ‘tajem-
nica’. Pojawia się ono w Starym Testamencie  
w księgach mądrościowych i tych, które po-
wstały w okresie hellenistycznym. Często 
występuje w Księdze Hioba, gdzie mowa jest  
o tajemnicy Boga i Jego, niepojętego dla czło-
wieka, działania. W Księdze mądrości mowa 
jest o bezbożnych, którzy nie rozumieją ta-
jemnicy Boga. W Księdze Daniela czytamy: 

„Jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice 
i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się 
stanie w przyszłych dniach. A twój sen i two-
je widzenie, które ci przeszły przez głowę, są 
takie: Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu 
myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który 
objawia tajemnice, powiedział ci, co się sta-
nie” (Dn 2,28). W tych słowach tajemnicą jest 
przyszłość, którą człowiekowi wyjawia jedy-
nie Bóg.

W Nowym Testamencie słowo ‘misterion’ 
ma wybitnie teologiczny i chrystologiczny 
sens. Jezus powiedział do uczniów, że im dane 
jest poznanie Królestwa Bożego. Tajemnicę tę 
wyjawia uczniom Pan Jezus w licznych podo-
bieństwach, znajdujących się w ewangeliach. 
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Dość często z terminem ‘tajemnica’ spotyka-
my się w pismach apostoła Pawła. Głoszenie 
ukrzyżowanego Chrystusa jest głoszeniem ta-
jemnicy Boga (1 Kor. 1,23), albo ukrytej tajem-
nicy mądrości Boga: „My tedy głosimy mą-
drość wśród doskonałych, lecz nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, którzy 
giną; ale głosimy mądrość Bożą tajemną, za-
krytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył 
ku chwale naszej, której żaden z władców 
tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie 
byliby Pana chwały ukrzyżowali”. (1 Kor 2,6-
8). W Liście do Kolosan apostoł Paweł, mając 
na myśli chrześcijan, mieszkających w Kolo-
sach i Laodycei, pisze: „Aby pocieszone były 
ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do 
wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, 
do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chry-
stusa, w którym są ukryte wszystkie skarby 
mądrości i poznania” (Kol 2,1.2). W Liście do 
Efezjan słowo ‘misterion’ ma znaczenie ekle-
zjologiczne (Ef 5,32, por. Ef 2,11nn). 

W Nowym Testamencie chrzest i wieczerza 
Pańska nie zostały nazwane tajemnicą, a więc 
sakramentami.

Sakramenty przed Reformacją

Prawdopodobnie Tertulian (ok. 160 – 220) 
pierwszy nazwał chrzest sakramentem. W trak-
tacie „O chrzcie” pisał: „Szczęśliwy sakrament 
chrztu św., dzięki któremu – po obmyciu się  
z grzechu naszej dawnej ślepoty – otwiera się 
nam droga do życia wiecznego” („O chrzcie” 

1). Nazywając 
chrzest sakramen-
tem, tym samym 
powiązał to sło-
wo z jego znacze-
niem profanicz-
nym (przysięga 
na sztandar, zło-
żenie przysięgi). 
Sakrament ma 
więc jakiś związek  
z przyjęciem na 
siebie zobowiąza-
nia przez przyjmu-
jącego sakrament.

Ambroży z Mediolanu (340 – 397) pisał  
o strukturze sakramentów. Sakrament składa 
się z dwóch elementów: zewnętrznego, wi-
dzialnego (materialnego) oraz wewnętrznego 
(zbawienna łaska Boża). Tym samym przygo-
tował naukę Augustyna na temat sakramen-
tów.

Augustyn (354 – 430) uważał, że – opiera-
jąc się na neoplatońskiej wizji rzeczywistości, 
według której wszystkie rzeczy i wydarzenia 
widzialne – należą do materialnego, poznawal-
nego zmysłami świata. Stanowią one odbicie, 
znaki wskazujące na rzeczywistość duchową 
(na Ducha Bożego). A więc materialne znaki 
wskazują na Boga, który okazuje łaskę czło-
wiekowi i daje zbawienie. Dzięki łasce Bożej 
sakramentalne znaki działają skutecznie. To od 
Augustyna pochodzi powiedzienie: „Przystą-
piło słowo do żywiołu, a stał się sakrament  
i on sam jest jakby widzialnym słowem”. Na 
ten słynny pogląd powołuje się ks. Marcin Lu-
ter w „Dużym katechizmie”.
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W okresie średniowiecza ustalono, że jest 
siedem sakramentów (Piotr Lombard [1095 
– 1160]). Poglądu tego nie przyjęli reformato-
rowie. Według reformatorów Chrystus usta-
nowił jedynie sakrament chrztu i sakrament 
wieczerzy Pańskiej.

Tomasz z Akwinu (1225 – 1274), korzystając z 
instrumentarium filozofii Arystotelesa, pisał, że 
sakrament złożony jest z materii i formy. Mate-
rią sakramentu są widzialne znaki (np. woda), 
formą zaś są słowa ustanowienia sakramentu. 
Sakramenty są znakami przypominającymi, 
wskazującymi i zapowiadającymi łaskę Bożą, 
odpuszczenie grzechów i zbawienie. 

Definicja sakramentu w luteranizmie

Jeśli chodzi o definicję sakramentu, to nie 
znajdziemy jej w żadnej księdze wyznaniowej 
luterańskiego Kościoła, które weszły w skład 
„Księgi zgody” z 1570 roku. Podejmowano licz-
ne próby sformułowania definicji sakramentu 
Kościoła reformacji na podstawie wypowie-
dzi z ksiąg wyznaniowych, mających zwią-
zek z chrztem i wieczerzą Pańską. Próby takie 
są możliwe i pożyteczne. Tu ograniczymy się 
tylko do Lutrowych katechizmów, w których 
mowa jest między innymi o chrzcie i wiecze-
rzy Pańskiej. W nich ks. dr Marcin Luter pisze, 
czym jest chrzest i wieczerza Pańska. Stawia bo-
wiem pytania: „Co to jest chrzest?” oraz „Co to 
jest wieczerza Pańska?”

Analizując katechizmowe definicje chrztu  
i wieczerzy Pańskiej, oczywiście sięgając także 
do odpowiedzi na pytania: „Co daje i sprawia 
chrzest?” oraz „Co daje i sprawia wieczerza Pań-
ska (Sakrament ołtarza)?, jesteśmy w stanie 
uzmysłowić sobie, czym są sakramenty w ro-
zumieniu Kościoła ewangelickiego. 

Na pytanie: „Co to jest chrzest?”, Luter od-
powiada: „Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale 
wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem 
Bożym połączoną”. Chodzi tu o Słowo Boże, 
ściślej mówiąc o Jezusowy nakaz udzielania 
sakramentu chrztu: „Słowo Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, zapisane w ostatnim rozdziale 
Mateusza: «Idźcie tedy i nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego»”.

Luter na pytanie: „Co to jest Sakrament Oł-
tarza?”, odpowiada: „Jest to prawdziwe ciało  
i prawdziwa krew Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, pod chlebem i winem nam chrześcijanom 
do spożywania i picia przez samego Chrystusa 
ustanowione”. Chodzi tu o polecenie Chrystu-
sa, dane uczniom w wieczerniku przed ukrzyżo-
waniem Jezusa: „Tak piszą święci ewangeliści 
Mateusz, Marek i Łukasz oraz Paweł święty: 
«Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był 
wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał 
i dawał uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie, jedz-
cie, to jest ciało Moje, które się za was daje. To 
czyńcie na pamiątkę Moją. Podobnie, gdy było 
po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowaw-
szy, dał im, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego 
wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze 
we krwi Mojej, która się za was wylewa na 
odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić 
będziecie, na pamiątkę Moją»”. 

W tych dwóch katechizmowych definicjach 
jest mowa o znaku materialnym, w chrzcie jest 
to woda, a wieczerzy Pańskiej chleb i wino, 
przede wszystkim o Słowie Bożym, nakazie 
Chrystusa, czyli ustanowieniu chrztu i wieczerzy 
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Pańskiej przez Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. 
Mowa w katechizmie jest więc o materialnym 
znaku (woda, chleb i wino) oraz o Słowie Bo-
żym, które łączy się z wodą oraz chlebem i wi-
nem. Gdy więc do materialnego znaku doda 
się Słowo Boże, powstaje sakrament.

Słowo Boże czyni więc sakrament, a z nim 
związana jest niewidzialna łaska Boża, a więc 
odpuszczenie grzechów i zbawienie. Konsty-
tutywnym elementem w sakramencie jest 
Słowo Boże, słowa ustanowienia sakramentu 
przez Chrystusa. 

Jasno wynika to z odpowiedzi Lutra na po-
stawione przez niego pytanie: „Jak może woda 
tak wielkie rzeczy czynić?”, „Jaki pożytek przy-
nosi takie spożywanie i picie?” oraz „Jak może 
cielesne spożywanie i picie tak wielkie rzeczy 
czynić?” I Luter odpowiada na nie kolejno: 
„Woda wprawdzie tego nie czyni, ale Słowo 
Boże, które jest z wodą i przy wodzie, tudzież 
wiara, ufająca temu Słowu Bożemu połączo-
nemu z wodą, gdyż bez Słowa Bożego woda 
jest samą tylko wodą, a nie chrztem, lecz połą-
czona ze Słowem Bożym jest Chrztem, to jest 
wodą życia pełną łaski i kąpielą narodzenia 
się na nowo w Duchu Świętym, jak święty 
Paweł mówi w liście do Tytusa, w rozdziale 
trzecim: Bóg zbawił nas przez kąpiel odrodze-
nia i odnowienia Ducha Świętego, którego 
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwie-
ni będąc łaską Jego, stali się dziedzicami we-
dług nadziei żywota wiecznego” oraz „Na to 
wskazują nam słowa: za was się daje i wylewa 
na odpuszczenie grzechów. To jest, że w sakra-
mencie przez te słowa udzielone nam zostaje 

odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie; bo 
gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam też jest 
życie i zbawienie” i wreszcie: „Spożywanie  
i picie wprawdzie tego nie czynią, lecz te sło-
wa: Za was się daje i wylewa na odpuszczenie 
grzechów. Albowiem słowa te obok cielesnego 
pożywania i picia stanowią główną część sa-
kramentu, i kto tym słowem wierzy, ten ma, 
co one mówią i opiewają, to jest odpuszczenie 
grzechów”. 

Na podstawie tych pytań i odpowiedzi 
można dla celów katechetycznych skonstru-
ować następującą definicję sakramentu: Sa-
krament jest świętą czynnością sprawowaną  
w Kościele, zleconą przez Jezusa Chrystusa 
(ustanowioną przez Chrystusa), na którą skła-
da się materialny znak i zbawienna łaska Boża, 
o której mowa w słowach ustanowienia sakra-
mentu. Definicję tę można modyfikować: za-
równo skracać, jak i rozwijać. Należy jednak 
pamiętać, że musi zawsze składać się z trzech 
elementów: materialny znak, polecenie Chry-
stusa i niewidzialna łaska Boża. Także nie wol-
no zapomnieć o treści XIII artykułu „Wyzna-
nia augsburskiego”: „Kościoły nasze uczą, że 
sakramenty są ustanowione nie tylko znakami 
rozpoznawczymi wśród ludzi, lecz raczej zna-
kami i świadectwami woli Bożej wobec nas, 
aby pokrzepiały i utwierdzały wiarę tych, co 
przystępują do sakramentów. Dlatego należy 
przystępować do sakramentów z wiarą, która 
ufa obietnicom, jakie są przez nie objawione  
i zapowiedziane”.

 Sakramenty są więc nie tylko symboliczny-
mi czynnościami, ale mają one moc sprawczą, 
wyrażoną przez Chrystusa w słowach ustano-
wienia chrztu i wieczerzy Pańskiej.

 Dlaczego brak definicji sakramentu w księ-
gach wyznaniowych Kościoła luterańskiego? 
Wydaje się, że są dwie przyczyny, a miano-
wicie brak w Nowym Testamencie definicji 
sakramentu (chrztu i wieczerzy Pańskiej) oraz 
troska o uniknięcie zbędnej dyskusji na te-
mat definicji sakramentów, którą by zapewne 
wywołała strona rzymskokatolicka na sejmie  
w Augsburgu. 

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
Wspomnij dawne dni, rozważcie lata mi-

nionych pokoleń 
(5 Mż, 32,7a B.Ek.)

50 lat temu
8 września 1972 roku zmarł 

w Cieszynie ks. Paweł Siko-
ra. Urodził się 20 październi-
ka 1883 w Nawsiu na Zaol-
ziu jako syn Pawła i Zuzanny  
z d. Rusnok. Ukończył polskie 
gimnazjum Macierzy szkolnej  
w Cieszynie, a po zdaniu ma-
tury zaczął studiować teologię w Wiedniu 
i Halle. Po ukończeniu studiów w 1908 roku 
zdał I egzamin kościelny i został skierowany 
jako nauczyciel religii i pomocniczy kaznodzie-
ja do Stanisławowa, gdzie przez dwa lata po-
magał ks. dr. T. Zöklerowi. Od 1 września 1910 
do 8 marca 1911 roku pełnił rolę kaznodziei 
wędrownego w Senioracie Śląskim, w którym 
to okresie służył w Jaworzu po odwołaniu ks. 
Jana Lasoty, a od 9 marca 1911 do 4 październi-
ka 1913 był wikariuszem w Dornfeldzie, gdzie 
też został ordynowany 25 czerwca 1911 roku. 
W październiku 1913 roku powołany został na 
katechetę do Seminarium Nauczycielskiego  
w Cieszynie, gdzie pełnił swa służbę do wy-
buchu II wojny światowej. Równolegle uczył 
także religii w cieszyńskiej Szkole Handlowej 
oraz w Polskiej Szkole Ludowej i Wydziałowej 
Macierzy Szkolnej im. Hasewicza w Cieszy-

nie. Po wojnie 
objął na nowo 
służbę w Liceum 
Pedagogicznym  
w Cieszynie, 
skąd przeszedł  
w stan spoczyn-
ku. W okresie 
p o w o j e n n y m 
pełnił też funk-
cję duszpasterza 
Diakonatu Eben
-Ezer w Dzięgie-
lowie.

Zawarł związek małżeński z Gertrudą Anną 
Farną, córką kierownika szkoły w Nawsiu,  
z którą miał syna Tadeusza i córkę Marię. 

Ks. Paweł Sikora znany jest nam wszyst-
kim jako autor, tłumacz i redaktor wielu pieśni 
zamieszczonych w Śpiewniku Ewangelickim 
z 2002 roku. Łącznie napisał i przetłumaczył 
około 500 pieśni. Tłumaczył pieśni i prozę  
z języka niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego  
i słowackiego. Pisał artykuły do czasopism: 
Słowo żywota, Głosy kościelne, Przyjaciel 
dziatek i innych. Pracował w komisji przygoto-
wującej ujednolicony dla całej Polski ewange-
licki śpiewnik kościelny, który został wydany  
w 1965 roku. Wraz z Andrzejem Hławiczką 
i Andtrzejem Cymorkiem opracował polski 
śpiewnik ewangelizacyjny „Harfa Syjońska”. 
Był również współorganizatorem i wykładow-
cą Tygodni Ewangelizacyjnych w Miechowi-
cach a następnie w Dzięgielowie. Jest autorem 
cennego podręcznika dla dzieci i młodzieży pt. 
Historie biblijne. 

Jego syn Tadeusz Sikora (1928–2016) rów-
nież był pieśniarzem i tłumaczem tekstów,  
a także kompozytorem. (Por. też KE 1974, s. 67-
70; KE 1965, s. 80-81)

275 lat temu
30 września 1747 roku w Schlettwein w Sak-

sonii zmarł pierwszy proboszcz ewangelicki po 
okresie kontrreformacji, budowniczy kościoła 
Jezusowego w Cieszynie, publicysta ks. Jan 
Muthmann. 

Urodził się w Komorznie koło Byczyny 28 
sierpnia 1685 roku jako syn gajowego. Uczęsz-
czał do gimnazjum w Oleśnicy, zaś studia teo-
logiczne w latach1705-1708 odbył w Lipsku. Już 
w Lipsku ze swoimi kolegami wygłaszał pol-
skie kazania, gdzie zarzucano mu współdzia-
łanie z pietystami. Po studiach, dzięki wsta-
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wiennictwu rektora oleśnickiego gimnazjum, 
Jana Sinapiusa, w 1708 roku został diakonem 
w Wołczynie. Już w następnym roku powo-
łany został do Cieszyna do powstałej nowej 
parafii. Przez 20 lat w Cieszynie był pierwszym 
proboszczem, a także budowniczym Kościoła 
Jezusowego i szkoły tzw. Pajty, nauczycielem 
i skarbnikiem zbierającym kolekty w krajach 
Europy na potrzeby budowanego kościoła  
i szkoły. Ks. Jan Muthmann był także dosko-
nałym erudytą, wydał szereg publikacji o te-
matyce religijnej, w tym był autorem pierw-
szej książki w języku polskim w Księstwie 
Cieszyńskim pt. Wierność Bogu i cesarzowi 
czasu powietrza morowego należąca, Brzeg 

1716; reprint: Cieszyn 
1997. Napisał tak-
że Sto reguł żywota, 
Brzeg po 1720, oraz 
był autorem licznych 
wierszy. Oskarżo-
ny o przynależność 
i sprzyjanie ruchowi 
pietystycznemu zo-
stał wraz ze swoimi 
współpracownikami 
Samuelem Ludwi-
kiem Zasadiusem  
i Janem Adamem Ste-
inmetzem skazany na 

wygnanie. Cieszyn opuścił w 1730 roku. Ostat-
nie lata życia spędził jako adiunkt superin-
tendenta w Poesneck w saksońskiej części Łu-
życ, gdzie wygłaszał także kazania po polsku. 
Tam dał się poznać jako wybitny kaznodzieja  
i erudyta. Był żonaty z Ewą Józefą Szymońską  
z Wielopola. 

(Zob. też SiM 2022/1)

100 lat temu
w Chybiu 30 listopada 1922 roku urodził się 

historyk i bibliofil, publicysta, wykładowca Fi-
lii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - Jan 
Król. Był on synem funkcjonariusza Policji 
Województwa Śląskiego – Jana Königa i Ju-
lii z domu Melcher.  Ojciec był przełożonym 
policyjnych placówek kolejno w Ligocie koło 
Czechowic, Golasowicach i Stonawie. Z chwi-
lą wybuchu II wojny światowej, jak wszyscy 
policjanci policji śląskiej, podzielił los tysięcy 
rodaków przemieszczających się przed napie-

rającymi wojskami hitlerowskimi na wschód. 
Tam dostał się do niewoli sowieckiej i został 
wywieziony do obozu NKWD w Ostaszkowie,  
w którym zgrupowano głównie funkcjona-
riuszy Policji Państwowej. Stamtąd wiosną 
1940 roku jeńcy byli przewożeni do siedziby 
NKWD w Kalininie (ob. Twer), gdzie byli roz-
strzeliwani w piwnicach, a chowani w maso-
wych grobach w Miednoje. Starszy przodow-
nik Jan König był jedną z ponad 6 tysięcy 
ofiar rozstrzeliwań. Janek po szkole podstawo-
wej w Ligocie jeszcze przed wojną zdążył uzy-
skać małą maturę w gimnazjum w Cieszynie. 
W czasie wojny został wywieziony na roboty 
do „bauera” na Dolnym Śląsku (Töppendorf). 
Po wielu staraniach w 1941 roku pozwolono 
mu wrócić w rodzinne strony. Podjął wówczas 
pracę w kopalni „Gabriela” w Karwinie, ale 
w roku 1943 został wcielony do niemieckiego 
wojska. Po przeszkoleniu został skierowany na 
front włoski. Wzięty do niewoli przez wojska 
alianckie, zgłosił się jesienią 1944 roku do służ-
by w II Korpusie gen. Władysława Andersa. 
W podchorążówce uzyskał stopień podcho-
rążego kaprala. Po kursie żandarmerii służył 
w różnych jednostkach (7 DP, 5 DP Kresowa, 
2 DPanc. Warszawska). Zdemobilizowany  
w styczniu 1947 roku został przekazany do obo-
zu brytyjskiego, gdzie oczekiwał na transport 
do Polski. Do kraju wrócił w maju tegoż roku. 
Tu rozpoczął pracę w kopalni karwińskiej, ale 
skoro tylko nadarzyła się okazja, podjął naukę 
w Liceum Pedagogicznym w Cieszynie, któ-
re ukończył w roku 1949. Jeszcze przed matu-
rą zmienił nazwisko König na Król. W czasie 
nauki poznał swoją przyszłą żonę Wandę Kuś. 
Razem otrzymali nakaz pracy w szkole podsta-
wowej w Biestrzenniku na Opolszczyźnie. Ze 
względów rodzinnych starali się o przeniesie-
nie do Ziemi Cieszyńskiej. Uzyskali je dopiero 
w roku 1953, dwa lata po śmierci matki. 

W latach 1953-1960 pracowali w szkole pod-
stawowej w Brennej, następnie w Pogwizdo-
wie (1960-1961). Wówczas też Jan Król podjął 
studia zaoczne na WSP, a następnie na Wydzia-
le Historycznym Uniwersytetu Warszawskie-
go, uzyskując dyplom magistra historii (1960). 
Po studiach związał się z cieszyńskim oddzia-
łem Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
gdzie przez 25 lat był członkiem zarządu, stając 
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się jego rzetelnym kronikarzem. Rychło zwró-
cił też na siebie uwagę dociekliwością w pod-
jętych badaniach, co utorowało mu drogę na 
stanowisko wykładowcy historii w Studium 
Nauczycielskim (1961), a po dziesięciu latach  
w Filii Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Cieszy-
nie. Prowadził tam wykłady z historii starożyt-
nej i średniowiecza oraz metodyki historii. Po 
rozwiązaniu tego kierunku studiów w Cieszy-
nie w 1975 roku przeszedł do pracy w Biblio-
tece Pedagogicznej w Cieszynie, ale przez kilka 
lat pracował jeszcze w Filii UŚ jako nauczyciel 
kontraktowy. W roku akademickim 1978-1979 
zaliczył studium podyplomowe w Instytu-
cie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświato-
wych we Wrocławiu. Był także znakomitym 
prelegentem, popularyzatorem wiedzy o Ziemi 
Cieszyńskiej, zamiłowanym bibliofilem, człon-
kiem ścisłej elity stałych bywalców księgarni 
„Piastowskiej” w Cieszynie. W swoich bada-
niach skupił się przede wszystkim na historii 
nauczycielstwa, a także bliskich mu kwestiach 
protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Był 
autorem kilku biogramów do „Śląskiego Słow-
nika Biograficznego” (m.in. w t. 3.: Klemens 
Matusiak, Jan Leopold Szersznik). Pozostawił 
kilkadziesiąt źródłowych prac, które publiko-
wał m.in. na łamach „Głosu Ziemi Cieszyń-
skiej”, „Watry”, „Zwrotu”, „Rocznika Cieszyń-
skiego”, w „Kalendarzu Cieszyńskim” („Jak to 
ongiś z nauczycielami bywało” 1986; „Jeszcze 
Polska nie zginęła!” - 1987; „Kim był Teodor  
K. Haase?” - 1988; „Cieszyn przed stu laty” - 
1989; „Żydzi na Śląsku Cieszyńskim” - 1990), 
„Zaraniu Śląskim” („Leopold Jan Szersznik – 
jego działalność i kontakty z budzicielami cze-
skimi” - 1962, z. 1), w wydawnictwach okolicz-
nościowych, m.in. „Od PTT do PTTK na Ziemi 
Cieszyńskiej” (tu: „Rys historyczny Ziemi Cie-
szyńskiej”). W roku 1983  przeszedł na eme-
ryturę. Zmarł po dłuższej chorobie 28 grudnia 
1992 roku, spoczął na Cmentarzu Komunalnym 
w Cieszynie. 

(Wg opracowania Stefana Króla)

100 lat temu
w Błędowicach 3 grudnia 1922 roku uro-

dził się ks. dr Władysław Kiedroń, proboszcz 
parafii ewangelickiej w Cierlicku (Błędowi-
ce Dolne), później biskup Śląskiego Kościoła 

Ewangelickiego w 
Republice Czecho-
słowackiej. 

Był synem 
Adolfa i Alojzji  
z domu Cimała. 
Absolwent I LO 
im. Antoniego 
Osuchowskiego  
w Cieszynie.  
W czasie wojny 
służył w Polskich 
Siłach zbrojnych 
na Zachodzie. 
Ukończył kurs 
Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Sa-
perów w Szkocji. Po powrocie do kraju rozpo-
czął studia teologiczne na  Wydziale Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskie-
go.  Przez kilka semestrów studiował również 
psychologię na tym samym uniwersytecie. 
Studia ukończył w 1951 roku, po czym został 
wikariuszem w Ligotce Kameralnej, później 
w 1956 roku przeniesiony został do Cierlicka. 
Następnie podjął studia w Lipsku oraz Oks-
fordzie. Po powrocie jako zastępca ks. bisku-
pa Jana Cymorka nawiązał kontakty z innymi 
kościołami w kraju i za granicą. Jako pro-
boszcz w Trzyńcu od 1971 roku został Bisku-
pem Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania na Zaolziu. Od roku 1977 był prze-
wodniczącym Komisji Światowej Federacji 
Luterańskiej do Spraw Współpracy Kościołów  
w Genewie. Współpracował z Fundacją Gu-
stawa Adolfa i Związkiem Marcina Lutra  
w Niemczech. Doktor honoris causa Fakultetu 
Teologicznego Uniwersytetu w Bratysławie. 
W roku 1989 ze względów zdrowotnych zre-
zygnował z godności biskupa. Zmarł 29 lutego 
1992 roku i pochowany został w Błędowicach. 
Jego zięciem był ks. Bogusław Kokotek. 

Por. też: Szturc Jan, Ewangeli-
cy w Polsce. Słownik biograficz-
ny XVI-XX wieku; Bielsko-Bia-
ła, 1998, s. 145

Zebrał Józef Król
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE
III  kwartał   2022 roku

W jaworzańskim Oddziale PTEw również  
w okresie wakacyjnym odbywają się spotka-
nia, na których temat zwykle jest związany  
z podróżowaniem i zwiedzaniem. Tak też było 
na spotkaniu 4 lipca 2022 roku, na którym 
swoimi wrażeniami z podróży do Australii 
podzielili się państwo Urszula i Wiktor Gib-
cowie z Bielska-Białej. Ponadto obchodziliśmy 
uroczystość jubileuszowych urodzin naszych 
członków Anny Liry i Jerzego Ryrycha oraz we 
wrześniu  wyjechaliśmy na kolejną, tym razem 
dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa.

Australia – formalnie Związek Australij-
ski to państwo demokratyczne położone na 
półkuli południowej, obejmujące kontynent 
Australia, wyspę Tasmania i inne znacznie 
mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spo-
kojnym. Stolicą kraju jest Canberra, najwięk-
szym miastem jest Sydney. Jest szóstym pod 
względem powierzchni państwem świata i 
jedynym państwem na świecie obejmującym 
cały kontynent. Jest zamieszkiwana przez po-

nad 25 mln osób, z czego 2/3 populacji mieszka 
w pięciu największych australijskich metro-
poliach. Australia jest krajem wysoko rozwi-
niętym, ze społeczeństwem wielokulturowym. 
Miasta australijskie są w światowej czołówce 
w dziedzinie życia kulturalnego.

Australia jest najstarszym zamieszkałym 
kontynentem. Rdzenni mieszkańcy Aborygeni 
zamieszkiwali kontynent już  około 65 000 lat 
temu. Od 1788 roku datuje się początki zasie-
dlania kontynentu przez ludność europejską, 
głównie pochodzenia brytyjskiego. Nieliczna  
rdzenna ludność (Aborygeni) do dziś odgrywa 
w społeczeństwie australijskim marginalną 
rolę. Wysoka wciąż imigracja ma swoje od-
zwierciedlenie w fakcie, że co czwarty miesz-
kaniec urodził się poza granicami Australii.

Państwo Urszula i Wiktor Gibcowie do Au-
stralii wyruszyli w marcu 2019 roku w odwie-
dziny do córki, która tam mieszka już od 2006 
roku. W Australii wyszła za mąż, z zawodu 
jest matematyczką i pracuje w Brisbane, razem  
z mężem kupili farmę wielkości 52 ha.  W ciągu  
5 tygodni państwo Gibcowie zwiedzili wiele 
ciekawych miejsc, które przy pomocy prezen-
tacji multimedialnej starali się nam pokazać. 
Australia zrobiła na nich bardzo duże wraże-
nie, spotykali mnóstwo bardzo życzliwych lu-
dzi, wszędzie był porządek i spokój,  a ogrom-
ne przestrzenie i piękne widoki pozostawiły 
niesamowite wspomnienia. Wielkość Australii 
daje jej różnorodne krajobrazy z tropikalnymi 
lasami deszczowymi, pasmami górskimi, pu-
stynią, która stanowi zdecydowanie najwięk-
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szą część lądu. Znajduje się tam największa na 
świecie rafa koralowa. Również plaże w Au-
stralii uznawane są za najpiękniejsze na świe-
cie.

Na spotkaniu w dniu 8 sierpnia 2022 roku  
kolejny temat podróżniczy „ Gruzja, Kaukaz  
i nie tylko”  przedstawił nasz członek Mariusz 
Fender. Prezentacja przedstawiona była w for-
mie multimedialnej, w której obejrzeliśmy 
wiele ciekawych zdjęć i krótkich filmików.

Gruzja to państwo demokratyczne położone 
na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Połu-
dniowym. Jest członkiem Rady Europy, Orga-
nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
oraz od 2014 roku jest krajem stowarzyszonym 
z Unią Europejską. Liczy ponad    3,7 mln lud-
ności a  stolicą jest Tbilisi. Teren w większej 
części Gruzji jest górzysty a klimat, który tam 
panuje, to podzwrotnikowy wilgotny. Główną 
religią w Gruzji jest Gruziński Kościół Prawo-
sławny, do którego przynależność deklaruje 82 
% mieszkańców. Ponadto istnieje tam również 
Kościół Ewangelicko – Luterański, do którego 
obecnie należy pięć parafii. Szczególne miejsce 
w tradycji gruzińskiej zajmuje kuchnia gruziń-
ska, która urozmaicona wieloma aromatyczny-
mi przyprawami jest bardzo smaczna. Ciekawy 
jest zwyczaj toastów, który zawsze wznosi gło-
wa rodziny.

Prelegent, Mariusz Fender do Gruzji wy-
brał się z żoną i czwórką przyjaciół. Wycieczkę 
organizował Gruzin pracujący w Polsce w Kę-
dzierzynie - Koźlu, który w okresie letnim zaj-
muje się organizacją  wycieczek i również jest 

ich przewodnikiem. Trasa i miejsca zwiedza-
nia ustalane są zgodnie z życzeniem klientów. 
Na wycieczkę wyjechali w maju br. z lotniska  
w Pyrzowicach. Wylądowali w Kutaisi i od 
tego momentu podróż odbywała się już samo-
chodem terenowym. Wyruszyli tzw. Gruziń-
ską Drogą Wojenną. Jest to malownicza trasa 
biegnąca w poprzek Wielkiego Kaukazu z Tbi-
lisi do Władykaukazu, liczy 208 km. Obfituje 
ona we wspaniałe widoki oraz zabytki gruziń-
skiej cywilizacji. Jest to spora atrakcja dla miło-
śników gór, którzy wysoko sobie cenią zabyt-
kową architekturę i folklor kaukaskich górali. 
Najpierw wjeżdżają do Raczy – jednego z naj-
piękniejszych zakątków Gruzji. Są to górskie 
szlaki, piękne krajobrazy i spotykani po drodze 
pasterze ze stadami owiec i krów. Gdy jedzie 
się samochodem, typowe jest spotykanie na 
drodze wędrujących owiec, omijanie ich oraz 
czekanie aż stado owiec  przejdzie na drugą 
stronę drogi. Miłe  było to, że wszędzie spo-
tykali się z ogromną życzliwością tamtejszych 
mieszkańców. 

Następnie zwiedzili Monastyr Gelati z 1106 
roku, Jezioro Shaori, monastyr Kahetii, miasto 
Sighnaghi – nazywane gruzińskim miastem mi-
łości, Jaskinię Prometeusza – podziemny skarb 
Gruzji, która jest uważana za jedną z najpięk-
niejszych jaskiń na świecie, twierdzę Ananurii, 
wstąpili do Państwowego Muzeum Józefa Sta-
lina – radzieckiego przywódcy z pochodzenia 
Gruzina, które znajduje się w jego rodzinnej 
miejscowości Gori. Na koniec odwiedzili Ko-
ściół Ewangelicki w Tbilisi, w którym akurat 
wtedy odbywał się koncert. 

21 sierpnia 2022 roku w Kościele Ewangelic-
kim w Jaworzu odbyła się uroczystość 240 –le-
cia poświęcenia Domu Modlitwy w Jaworzu, 
w organizowaniu  której przedstawiciele PTEw 
z prezesem na czele również bardzo aktywnie 
uczestniczyli.

W dniach  1- 2 września br.  Oddział zorgani-
zował dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrar-
dowa, w której wzięło udział 40 uczestników, 
tj. członków oddziału i sympatyków.

Wycieczka miała na celu  pokazanie uczest-
nikom Łódzkiego ZOO z nowo otwartym 
Orientarium, które jest ewenementem na ska-
lę europejską  a także przypomnienie dziejów 
łódzkiego luteranizmu, budowli sakralnych  
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z przełomu XIX i XX wieku. W Żyrardowie zaś 
uczestnicy poznali historię miasta, które było 
najważniejszym ośrodkiem przemysłu lniar-
skiego w Polsce i jest miejscem służby  nowo 
ordynowanego księdza luterańskiego Haliny 
Radacz.

Podczas dojazdu do Łodzi przekazane zosta-
ły informacje dotyczące  ważnego miasta le-
żącego na trasie, jakim jest Częstochowa. To 
miejsce kultu maryjnego, prężny ośrodek prze-
mysłowy i kulturalny, także miejsce działania 
ważnych klubów sportowych warte są  przy-
pomnienia.

Łódzki Ogród Zoologiczny wywarł na uczest-
nikach wycieczki bardzo pozytywne  wrażenie. 
Rozległość terenu, na którym  rozlokowane 
są egzotyczne zwierzęta i ptaki, spowodował, 
że prawie wszystkie można było pooglądać  
i sfotografować. Orientarium  mieszczące się  
w rozległym budynku na dwóch kondygna-
cjach  jest miejscem  zebrania blisko siebie 
wielu żywych obiektów światowej fauny, by 
pokazać je w prawie naturalnym środowisku.

Luteranizm w Łodzi nierozerwalnie zwią-
zany jest ze świątynią ewangelicką przy ul. 
Piotrkowskiej 283. Choć nie była to pierw-
sza świątynia ewangelicka w tym mieście, 
to wzrost liczby wierzących  spowodował, że  
w latach 1909 – 1928 wzniesiono nowy kościół, 
którego patronem został Mateusz Ewangeli-
sta. Obiekt powstał ze składek wiernych przy 
dużym wsparciu  niemieckich ewangelickich 
przemysłowców. Wykonany jest wewnątrz  
z takich materiałów, że do dnia dzisiejszego nie 
wymaga on  odnowienia ani konserwacji.  We 
wnętrzu kościoła znajdują się liczne kinkiety  
i żyrandole, z których największy, o czterome-
trowej średnicy, ma 240 punktów świetlnych. 
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Wiele elementów wystroju wykonanych jest  z 
białego marmuru. Na ścianach bocznych znaj-
dują się rozety wypełnione witrażami . We-
wnątrz kościoła znajdują się organy zbudowa-
ne w 1928 r. Posiadają 60 głosów i są jednym  
z najcenniejszych instrumentów koncertowych 
na terenie miasta. Dzięki świetnej akustyce   
w świątyni odbywają się liczne koncerty.

O powstaniu świątyni, jej wystroju i wa-
lorach a także życiu parafialnym opowiedzie-
li nam dwaj panowie, członkowie  Łódzkiego 
Oddziału PTEw.

W drugim dniu autobus  zawiózł nas do Ży-
rardowa, miasta z 44 tys. mieszkańców, na trasie 
Łódź – Warszawa. Przywitała nas w ewange-
lickiej kaplicy ks. Halina Radacz. Opowiedziała  
o swojej pracy, mieście i parafii, w której pracu-
je. Charakterystycznym dla Łodzi  i Żyrardowa 
jest okres międzywojenny , co łączyło się z roz-
wojem przemysłu,  zwiększaniem liczby ludno-
ści i powstawaniem nowych, licznych parafii 
ewangelickich i kościołów. Okres powojenny 
związany był z opuszczeniem tych miejscowo-
ści przez  parafian niemieckich, z oddawaniem 
kościołów w ręce katolików i mimo dalszej 
prosperity przemysłowej aż do zmian własno-
ściowych w latach 1990 , również trudnościami 
w funkcjonowaniu parafii ewangelickich.

Dziś parafia ewangelicka w Żyrardowie liczy 
około 70 osób, z czego połowa to konwertyci. 
Ze względu na niedużą kaplicę, którą zajmuje 
do swoich celów jest samowystarczalna finan-
sowo . Dobrze układa się również  współpraca 
z parafiami katolickimi  i urzędem miasta.

Po kameralnym pobycie w kaplicy przeję-
ła naszą grupę pani przewodnik i oprowadziła 
nas po mieście, pokazując i na planie, i w rze-

czywistości miasto, jego dzieje i stan dzisiej-
szy, łącznie z parkami, przędzalnią i aspiracjami  
w staraniu się o status miasta pod patronatem 
UNESCO. 

Dzięki serdeczności księdza Haliny Radacz  
i przewodnika wywodzącego się również  z pa-
rafii oceniliśmy pobyt w Żyrardowie jako bardzo 
udany. W drodze powrotnej toczyły się dysku-
sje o planach wycieczkowych na rok następny.

5 września 2022 roku odbyło się kolejne 
spotkanie. Temat „Małżeństwo i jego rozwią-
zanie – rozwód. Stanowiska religii żydowskiej  
i niektórych Kościołów chrześcijańskich” 
przedstawili zaproszeni goście: mecenas Mar-
celina Gruca oraz  Edward Weiss, prezentujący 
religię żydowską, ks. Robert Szczotka z Kościo-
ła rzymsko-katolickiego, pastor Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego Zenon Korostenski  
i ks. proboszcz Władysław Wantulok.

 W rozumieniu polskiego prawa małżeń-
stwo to trwały związek kobiety i mężczyzny, 
uregulowany przepisami prawa, powstały  
z ich woli w celu urzeczywistnienia praw   
i obowiązków małżeńskich, w którym oboje 
małżonkowie są równi. W Polsce związki jed-
nopłciowe nie są  dopuszczalne. Od 1998 roku 
weszło do prawodawstwa polskiego małżeń-
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stwo konkordatowe (małżeństwo kościelne), 
które wywołuje takie same skutki cywilno – 
prawne jak małżeństwo cywilne. Jeżeli jednak 
nastąpiło trwałe i zupełne rozwiązanie więzi 
pożycia małżeńskiego, to wtedy w Polsce jest 
możliwy  rozwód. W ostatnim czasie w Pol-
sce rozwodów przybywa, których statystycznie 
więcej jest ich w miastach.

W tradycji żydowskiej wszystkie zasady 
nadrzędne muszą być zgodne z Biblią. Judaizm 
zapoczątkował i usankcjonował małżeństwo, 
które jest błogosławieństwem od Boga, gdyż 
nie jest dobrze żeby człowiek był sam (wzorem 
jest Adam i Ewa ). Poligamia została dawno 
wykluczona, również zabronione jest cudzo-
łóstwo. Żydowskie małżeństwo   i posiadanie 
dzieci jest podstawą społeczności, gdyż wg ju-
daizmu jesteśmy przeznaczeni do małżeństwa 
(celibat jest  wykluczony). Rozwód w juda-
izmie jest dopuszczalny, ale należy go unikać. 
Jeżeli związek nie spełnia wymogów, to po 
orzeczeniu sądu rabinackiego mąż wręcza żo-
nie list rozwodowy, który musi być napisany 
ręcznie.

W Kościele Katolickim małżeństwo jest 
świętością i traktowane jest jak sakrament. 
Kto przyjął chrzest , nie dostaje w katolickim 
kościele rozwodu kościelnego. W wyjątko-
wych wypadkach prawo kościelne dopuszcza 
wyłącznie stwierdzenie nieważności  małżeń-
stwa kościelnego od samego początku, a usta-
leniem tego zajmuje się sąd kościelny.

Wg Adwentystów Dnia Siódmego problem 
współczesnego człowieka polega na tym, że 
neguje Boga, a Bóg stworzył nas do miłości. 
Małżeństwo nie jest sakramentem i nie jest 
wymogiem ślub kościelny, małżeństwo cywil-
ne jest szanowane i respektowane. Jeżeli ktoś    

w małżeństwie popada w dewiację, może zo-
stać zawieszony w prawach, żeby zrozumiał 
swój grzech. Rozwody są akceptowane i ak-
ceptowany jest ponowny związek małżeński. 
Miłość jest wartością nadrzędną nad prawem.

W Luterańskim Kościele małżeństwo należy 
do Bożego prawa, które Bóg błogosławi, lecz 
nie jest ono sakramentem. Kościół stoi na sta-
nowisku nierozłączności małżeństwa, niemniej 
rozwody traktuje jako tolerowaną koniecz-
ność. Zawarcie ślubu kościelnego poza kościo-
łem jest uznawane. W luterańskim Kościele 
nie ma sądów kościelnych i nie ma unieważ-
nienia małżeństwa (robi to sąd cywilny), ani 
rygorystycznego prawa. Jest to sprawa między 
człowiekiem a Bogiem. Jest możliwość zawar-
cia drugiego małżeństwa, ale musi to być zgło-
szone do proboszcza i wtedy jego decyzja jest 
bardzo ważna. Po wielu rozmowach proboszcz 
pisze o zgodę do biskupa, żeby mógł być za-
warty drugi związek małżeński.

Po prelekcji nastąpiła ożywiona dyskusja, 
gdyż członkowie mieli wiele pytań i wątpli-
wości.

Tradycyjnie już Zarząd Jaworzańskiego Od-
działu PTEw serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na kolejne spotkania, które 
odbywają się zwykle w pierwszy poniedziałek 
miesiąca. 3 października  gościem spotkania 
będzie ks. dr Adam Malina – prezes Synodu 
Kościoła Luterańskiego w Polsce. Temat: „Jed-
ność Kościoła”.

Danuta Kubala 
sekretarz Oddziału
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Zespół Cantate
Z kroniki Zespołu Cantate

W kwietniu 2022 roku minęło 25 lat od 
powstania zespołu Cantate. Swój jubileusz 
świętowaliśmy podczas uroczystego koncertu  
w jaworzańskim kościele w dniu 20-tego sierp-
nia. Tego dnia obchodziliśmy przede wszyst-
kim 110-tą rocznicę powstania jaworzańskiego 
Chóru Kościelnego. W tej podniosłej uroczy-
stości towarzyszyło nam wielu znamienitych 
gości, w tym także członkowie różnych Chó-
rów Diecezji Cieszyńskiej, oraz szerokie grono 
słuchaczy, którzy zdecydowali się do nas dołą-
czyć w to sobotnie popołudnie. Podczas kon-
certu wykonaliśmy 5 pieśni z naszego stałego 
repertuaru, ale również pieśń niespodziankę 
napisaną dla nas przez panią Erykę Binek-Py-
tlowany, w której zawarte były życzenia dla 
Chóru Kościelnego. Na ręce Dyrygentki Ze-
społu goście obecni na koncercie złożyli wiele 
wspaniałych życzeń i gratulacji. Otrzymaliśmy 
również srebrną płytę od Wójta Gminy Jawo-
rze. 

W trakcie koncertu swoim śpiewem wspar-
cia udzielili nam byli członkowie Zespołu, któ-
rzy działali w różnych okresach jego istnienia. 
Niektórzy przybyli z daleka, a inni z bliska. Nie-
zależnie od tego, bardzo jesteśmy im wdzięcz-
ni za udzielone nam głosowe wsparcie oraz 
czas poświęcony przez nich na uczestnictwo  
w naszych próbach. Miło było się spotkać oraz 
powspominać dawne spotkania, wycieczki czy 
występy, których odbyło się wiele w czasie 25 
lat działalności Zespołu.

W niedzielny poranek 21 sierpnia odbyło się 
uroczyste nabożeństwo z okazji 240 Pamiątki 
Założenia Kościoła w Jaworzu. Kazanie wy-
głosił biskup Kościoła - ksiądz Jerzy Samiec. 
Wspólnie z Chórem Kościelnym ubogaciliśmy 
nabożeństwo pieśniami na chwałę Boga. 

W niedzielę 18 września wystąpiliśmy na 
Pamiątce Założenia w Jasienicy, gdzie kazanie 
wygłosił ksiądz Marcin Pysz z Pisza – również 
były członek naszego Zespołu, który wsparł 
nas śpiewem w trakcie koncertu jubileuszo-
wego. Podstawą świątecznego kazania był 
tekst z czwartego rozdziału Ewangelii Mar-
ka, tj. przypowieść o ziarnie gorczycznym, do 
którego przyrównane zostało Królestwo Boże. 
Nasz Gość z Pisza przypomniał, jak ważna jest 
społeczność ludzi wierzących gromadzących 
się w murach Kościoła, ich wspólna modlitwa 
i wzrastanie w wierze.

Przy okazji naszego Jubileuszu chciałabym 
podziękować wszystkim obecnym i byłym 
członkom Zespołu za wkład w powstanie, dzia-
łalność oraz kształtowanie charakteru i reper-
tuaru Zespołu. Pragnę podziękować również 
naszym cierpliwym oraz wyrozumiałym słucha-
czom - odbiorcom naszych występów w trakcie 
nabożeństw i koncertów przy różnych okazjach. 
Jednak nic nie byłoby możliwe bez Bożej woli 
i tchnienia, którym poruszył ser-
ca wielu osób chętnych i utalen-
towanych do służby śpiewaczej. 
Soli Deo Gloria!

Małgorzata 
Penkala-Ogrodnik
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Z życia Chóru
Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym dla na-

szej ewangelickiej parafii w Jaworzu. Trzeci kwar-
tał tego roku obfitował ważnymi  dla nas wyda-
rzeniami: 240-lecie kościoła w Jaworzu, 110-lecie 
działalności chóru i 25-lecie zespołu Cantate. 
Przygotowania  do uroczystości odbywały się 
od początku roku kalendarzowego. Było to dla 
nas ogromne wyzwanie. Co prawda jubileuszo-
we nabożeństwo z okazji 240-lecia ewangelic-
kiego kościoła odbyło się 13 marca br., ale tylko 
we własnym gronie. Natomiast 21 sierpnia br. 
wraz z zaproszonymi gośćmi wzięliśmy udział  
w uroczystym nabożeństwie Pamiątki Poświęce-
nia  Domu Modlitwy. Obecni byli przedstawi-
ciele władz samorządowych z Jaworza i z Jasie-
nicy oraz powiatowych. Wszyscy zgromadzeni 
zostali powitani przez proboszcza ks. Władysła-
wa Wantuloka i proboszcza pomocniczego ks. 
Andrzeja Krzykowskiego. Słowo Boże rozważał  
zwierzchnik naszego kościoła bp ks. Jerzy Samiec 
na podstawie tekstu wyjętego z Księgi Izajasza. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: proboszcz 
parafii katolickiej Opatrzności Bożej w Jaworzu, 

ks.Stanisław Filapek, ks. Marcin Pysz /jaworza-
nin/,który jest proboszczem w Piszu na Mazu-
rach oraz bp Diecezji Cieszyńskiej ks.dr Adrian 
Korczago.

Po kazaniu życzenia i gratulacje dla zbo-
ru przekazali bp ks. Adrian Korczago oraz wójt 
Gminy Jaworza dr Radosław Ostałkiewicz, który 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbignie-
wem Putkiem wręczył „Medal   Zasługi dla Roz-
woju Jaworza” byłym kuratorom Rady Parafial-
nej. W trakcie nabożeństwa dokonano otwarcia 
wystawy związanej z historią naszego kościo-
ła oraz promowana była skrócona monografia 
naszej parafii pt. „240 lat Parafii Ewangelickiej  
w Jaworzu”.
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Nabożeństwo wzbogacone zostało muzycznie 
przez Diecezjalną Orkiestrę pod batutą Adama 
Pasternego, śpiewająco przez Zespół Cantate - dyr. 
Małgosia Penkala-Ogrodnik oraz przez Ewange-
licki Chór Kościelny pod dyr. Krystyny Gibiec.

Dzień wcześniej - 20 sierpnia br. odbył się 
Galowy Koncert Ewangelickiego Chóru Kościel-
nego działającego przy parafii od 110 lat oraz 
Zespołu Cantate obchodzącego 25-lecie swoje-
go istnienia. Na koncercie obecne były władze 
samorządowe, powiatowe i wojewódzkie. Die-
cezję Cieszyńską reprezentował bp ks.dr Adrian 
Korczago.

Przez 110 lat historii chóru przewinęło się 
wiele pokoleń chórzystów. W koncercie wzięli 
udział „byli nasi chórzyści”, wzmacniając swoimi 
głosami pieśni. Chórem dyrygowały Krystyna 
Gibiec i pastorowa Ruta Janik, która prowadziła 
chór przez 44 lata. Pod Jej batutą „wzmocniony” 
chór zaśpiewał dwie pieśni: „Zbawco prowadź”  
i „Wiedź mnie Zbawco”. Program koncertu skła-
dał się z kilku części,podczas których śpiewał 
chór, zespół Cantate i były głosy gości. Bp ks. 
dr Adrian Korczago złożył chórzystom obu chó-
rów podziękowania za muzyczną działalność,  
a kwiaty i listy gratulacyjne wręczył dyrygent-
kom :Krystynie Gibiec, Małgorzacie Penkali 
-Ogrodnik i pastorowej Rucie Janik, która jest 
nestorką dyrygentów Diecezji Cieszyńskiej. 

Radni Sejmiku Wojewódzkiego, pani Ewa Żak 
i pan Andrzej Molin oprócz listu gratulacyjnego  
wręczyli „Złotą Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego” Krystynie Gibiec, 
Marii Miarce, Emilii Ryrych-Milli i Józefowi 
Królowi. Gospodarz Jaworza dr Radosław Ostał-
kiewicz oprócz złożonych chórzystom i dyry-
gentkom życzeń i gratulacji wręczył pamiątkowe 
płyty: „złotą” dla chóru,” srebrną” dla zespołu 
Cantate.

Koncert zakończony został wyko-
naniem  przez chór czterech pieśni,  
a bp Adrian Korczago udzielił wszyst-
kim zgromadzonym Błogosławienia 
Bożego. W imieniu wszystkich chó-
rzystów oraz dyrygentki Krystyny 
Gibiec chcę podziękować Małgosi 
Penkali-Ogrodnik za akompania-
ment podczas wykonywanych przez 
chór pieśni.

DZIĘKUJEMY!
Drodzy czytelnicy!

Artykuł rozpoczęłam od „krótkiego” opi-
su tylko dwóch wydarzeń, które odbyły się  
w ciągu tylko dwóch! dni. Nie znaczy to, że tyl-
ko tymi wydarzeniami byliśmy zajęci. Po festi-
walu chórów Ziemi Cieszyńskiej braliśmy udział  
w jubileuszowym nabożeństwie „Złotej Konfir-
macji - 12.o6.br, wzbogaciliśmy pieśniami uro-
czyste nabożeństwo Pamiątki i Założenia Kaplicy  
w Świętoszówce - 3 lipiec br. 

24 .07.22 r. wspominaliśmy naszą chórzystkę śp. 
Halinkę Tyrnę podczas nabożeństwa w kościele 
w Jasienicy. Od 26 lipca rozpoczęły się wspólne 
próby z byłymi chórzystami. 5/6 sierpnia wyje-
chaliśmy do miejscowości Szare k/Milówki na 
warsztaty muzyczne. Cel? Utrwalenie wyznaczo-
nych pieśni na koncert. 15 sierpnia śpiewaliśmy 
podczas nabożeństwa w Leśnym Kościele na 
Wysokim. Parę dni po koncercie uczestniczyli-
śmy w pogrzebowym nabożeństwie śp. Ireny 
Kukli, Mamy i Teściowej naszych chórzystów: 
Lidii i Romka Ryrychów oraz Renaty i Krzyszto-
fa Niedzielskich.

10/11 września, po trzech latach przerwy ,odby-
ła się impreza gminna „Jaworzański Wrzesień”, 
w ramach którego zaplanowane były dożynki 
gminne. W tym roku Ewangelicki Chór Kościel-
ny prowadził tylko ceremoniał  dożynkowy.  

Na stronie internetowej naszej parafii znaj-
dują się nie tylko sprawozdania z koncertu, ale 
również zdjęcia wykonane przez pana Ryszarda 
Stanclika. Zachęcam do czytania i 
oglądania.

Kronikarz chóru: 
Renata Anna Podstawny 

Zdjęcia: Piotr Maindok, 
R.A. Podstawny
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Z życia Koła Pań

 Wyprawa na Malediwy
Lato to czas wyjazdów, tych dalszych i tych 

bliższych. W środę 20 lipca br. Koło Pań zorga-
nizowało wycieczkę na Malediwy.

Dzień rozpoczęliśmy jednak od Katowic-
Szopienic. Ks. Piotr Uciński – wikariusz para-
fii, zaprosił nas do kościoła, gdzie zapoznał nas  
z bardzo ciekawą historią parafii i jej współcze-
snym życiem. Neogotycki kościół Zbawiciela 
został poświęcony w 1901 roku.

Z Szopienic pojechaliśmy do Jaworzna, na-
szym celem był przepiękny Park Gródek, czyli 
śląskie Malediwy. Do 1997 roku działała tu-
taj kopalnia dolomitu, później kamieniołom 
został zalany wodą. Utworzone zostały dwa 
zbiorniki wodne: Zalew Wydra i Kamieniołom 
Koparki. Na Zalewie Wydra z przejrzystą turku-
sową wodą wybudowano drewniane kładki  
i domki na wodzie, przypominające te z tro-
pikalnych wysp. Gdy poziom wody jest wyż-

szy, można spacerować po zalanych podestach. 
W Kamieniołomie Koparki znajduje się baza 
nurków, a pod wodą podziwiać można m.in. 
dwie koparki i stróżówkę. Na terenie całego 
parku przygotowano liczne ścieżki spacerowe  
i wiele punktów widokowych. Od 2019 r. park 
nosi oficjalną nazwę Arboretum w Jaworznie. 
Jest więc to miejsce wspaniałego wypoczynku, 
cieszące się dużym powodzeniem wśród tury-
stów, czego sami mogliśmy również doświad-
czyć.

Ostatnim punktem programu był rynek  
w Jaworznie, gdzie każdy mógł się posilić, 
jeszcze pospacerować i pozwiedzać.

Okazało się, że nasza wyprawa na Male-
diwy nie wymagała zbyt długiej podróży, 
paszportów, wiz i znacznych nakładów finan-
sowych. Za to pozwoliła nam poznać nowe 
tereny, wypocząć na łonie przyrody, pospace-
rować i napawać się zapierającymi 
dech widokami. Wyjazd był też 
okazją do poznania kolejnej parafii 
ewangelickiej.

Anna Wantulok
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Z życia Koła Zainteresowań

Dożynki
Po trzech latach przerwy związanej z  sze-

rzącym się koronawirusem, 11 września br.  
w jaworzańskim amfiteatrze odbyły się dożyn-
ki. Tradycyjnie przy tej okazji zorganizowano 
stoiska z rękodziełem. Jednym z wystawców 
było Koło Zainteresowań. Przedstawicielki 
koła przygotowały barwne stoisko mieniące 
się kolorami pięknych kwiatów. Wśród pre-
zentowanych prac można było znaleźć rów-
nież aniołki, gwiazdki i inne misternie wyko-
nane na szydełku cudeńka.

R  E  K  L  A  M  A

TRANSPORT 
    CIĘŻKI
        ROBOTY 
             ZIEMNE 
                 WYKOPY

inż. Ryszard Stanclik
ul. Kolonia Górna 146

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

R  E  K  L  A  M  A
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Słowo Boże
w oczach dziecka

Tego dnia Kajtek obudził się bardzo wcze-
śnie. W nocy nie mógł spać, często się budził, 
bo bał się, że zaśpi. Dziś wyjeżdżał z klasą na 
wycieczkę do Wrocławia. Rano zadzwoniła 
Karolina:
- Cześć Kajtek. Niestety, nie pojadę z wami. 
Strasznie boli mnie gardło.
- Cześć Karolina. Szkoda, że nie jedziesz. Na 
pewno będzie super. Już nie mogę się docze-
kać.
- Najbardziej żałuję, że nie zobaczę Afrykarium.
- Nic się nie martw, zrobię dużo zdjęć i jak bę-
dziesz się lepiej czuła, urządzimy sobie wspól-
ne oglądanie. Wszystko ci opowiem.
- Ale jak zrobisz zdjęcia? Mówiłeś, że twoja ko-
mórka jest do kitu i robi bardzo słabe fotki.
- Wczoraj dostałem od rodziców wcześniejszy 
prezent urodzinowy.
- Co dostałeś? No, mów szybko…
- Dostałem aparat fotograficzny.
- Łał, ale czad. Teraz rozumiem. Czyli umawia-
my się na wspólne oglądanie.

Wycieczka do Wrocławia okazała się bardzo 
udana. Kajtek zrobił mnóstwo pięknych zdjęć. 
Cieszył się, że będzie mógł je pokazać Karolinie 

i zdać dokładną relację. W czasie drogi powrot-
nej zatrzymali się na krótki postój. Kajtek wy-
szedł z autokaru tylko na chwilę. Po powrocie 
planował przejrzeć zdjęcia jeszcze raz i wtedy 
zauważył, że jego aparat zniknął. Kajtek prze-
straszył się, że go zgubił. Razem z kolegą spraw-
dzili plecak, siedzenia, ale nigdzie go nie było. 
Wychowawczyni poprosiła, by ten, kto zrobił 
Kajtkowi głupi kawał i schował aparat, oddał 
go. Jednak nikt się nie przyznał. Wychowaw-
czyni zrobiła małe dochodzenie, ale to też nic 
nie dało. Kajtka najbardziej smuciło, że aparat 
musiał zabrać ktoś z klasy, bo do autokaru nie 
wsiadał nikt obcy.

W autobusie zrobiło się zupełnie cicho. Nikt 
nie grał na komórce, nie było słychać rozmów. 
Pani zapowiedziała, że jeżeli aparat nie znaj-
dzie się przed powrotem do miasteczka, to 
znaczy, że jest wśród nich złodziej. Kradzież 
to przestępstwo, więc będzie musiała zawia-
domić policję. Po pół godzinie do Kajtka po-
deszła Joasia i ze swojego plecaka wyciągnęła 
jego aparat.
- Już dłużej nie wytrzymam. Przepraszam cię 
Kajtek, to twój aparat.
- Asia, to ty? Nigdy bym nie przypuszczał, że to 
ty zabrałaś mój aparat. Dlaczego to zrobiłaś?
- Zazdrościłam ci, Kajtek. Bardzo chciałabym 

Zazdrość i przebaczenie
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mieć taki aparat, ale moich rodziców chyba ni-
gdy nie będzie stać na taki prezent. Na postoju 
zobaczyłam, że wysiadłeś z autobusu, a na sie-
dzeniu został aparat. Nie zastanawiałam się, co 
robię, tylko podeszłam i szybko go schowałam.
- A czemu wcześniej się nie przyznałaś?
- Zrozumiałam, że zrobiłam bardzo źle i było 
mi tak wstyd, przecież jesteś moim kolegą,  
a ja tak brzydko postąpiłam. Kiedy pani po-

Konkursy Wiedzy Biblijnej

„SOLA SCRIPTURA“ „JONASZ“

Zapraszamy do czyta-
nia Słowa Bożego. Te-
matem Ogólnopolskie-
go Konkursu Biblijnego 
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.

W roku szkolnym 
2022/2023 podczas Między-
narodowego Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej  
„JONASZ” wymagana będzie 
znajomość życia Mojżesza. 

Temat konkursu: 
„Życie Mojżesza” 
w oparciu o wybrane 

fragmenty Pisma Świętego:
2 Księga Mojżeszowa 

rozdziały 1-20; 24; 32-34;
4 Księga Mojżeszowa 

rozdziały 11-14; 20-25; 27
5 Księga Mojżeszowa 

rozdziały 31-34

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału  
w konkursach biblijnych, a przede wszystkim 
do czytania i poznawania Słowa Bożego.

wiedziała o policji, bardzo się przestraszyłam, 
tak bardzo, że nie mogłam się ruszyć. Na do-
datek w autobusie było tak cicho i cały czas 
myślałam, że wszyscy się na mnie patrzą.

Wszyscy w autobusie odetchnęli z ulgą. 
Pani powiedziała, że czasem łatwo jest popeł-
nić błąd i zrobić coś złego. Dużo trudniej jest 
się do tego przyznać. Zazdrość może wyrządzić 
wiele złego.

Minęły trzy dni, Karolina poczuła się dużo 
lepiej i umówiła się z Kajtkiem na relację  
z wycieczki. Jakież było jej zdziwienie, gdy ra-
zem z Kajtkiem przyszła Asia. Kajtek wybaczył 
koleżance i zaproponował Asi wspólne oglą-
danie zdjęć.

Każdy z nas może popełnić błąd i zrobić 
coś złego. Ważne, by znaleźć w sobie odwa-
gę, przyznać się do tego i przeprosić. W tych 
trudnych momentach jest z nami Bóg, który 
przebacza grzech.

Anna Wantulok
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Początek roku szkolnego to czas, kiedy 
szkółki niedzielne w naszej parafii zapraszają 
uczniów i przedszkolaków na niedzielne nabo-
żeństwa. Od 1 września rozpoczęły się szkół-
ki w Jasienicy, od października w Jaworzu  
i Świętoszówce. Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu wychowawców szkółek nasze dzieci 
mogą poznawać i doświadczać biskości Pana 
Boga. Uczą się pieśni, modlitw na różne oka-
zje. Poznają ciekawe historie biblijne ze Stare-
go i Nowego Testamentu przy pomocy scenek, 
teatru cieni czy pokazu kolorowych prezentacji 
multimedialnych. Nieodzownym elementem 
spotkań niedzielnych są prace plastyczne z pa-
pieru, plasteliny, gliny, tkanin i innych mate-
riałów plastycznych. 

Szkółki niedzielne to przede wszystkim czas, 
kiedy możemy ze sobą spotkać się, poznać  
i porozmawiać. Możemy świętować swo-
je urodziny oraz ważne wydarzenia rodzinne  
i kościelne.

Dziecko na szkółce niedzielnej

W październiku w naszej parafii rozpoczy-
namy kurs przygotowujący kandydatów do 
prowadzenia szkółek niedzielnych. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 
do udziału (kontakt u ks. A. Krzykowskiego).  
W ten sposób możemy dać 
świadectwo naszej wiary oraz 
troski o najmłodsze pokolenie 
w naszej parafii i kościele.

Dorota Krzykowska
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Plantacja arbuzów
W tym roku w Jasienicy pojawiła się zupeł-

nie wyjątkowa plantacja arbuzów. Plantację 
założyły dzieci, które w dniach 11-17 lipca 2022 
roku uczestniczyły w półkolonii zorganizo-
wanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską  
w Jaworzu. Wzięło w niej udział 38 dzieci  
z klas 1-6. Podczas półkolonii realizowany był 
program biblijny zatytułowany „Plantacja ar-
buzów” opracowany przez Elżbietę Fryda. Przez 
cały tydzień omawialiśmy podobieństwo  
o siewcy. Z programem biblijnym nierozłącz-
nie związane były zajęcia plastyczne, podczas 
których wykonywaliśmy prace z wersetami 
biblijnymi zobrazowane oczywiście ilustracja-
mi arbuzów. Założyliśmy również dosłownie 

plantację arbuzów, gdyż każdy z uczestników 
półkolonii zasiał arbuzy we własnoręcznie 
przyozdobionej doniczce. Dwa tygodnie po 
półkolonii można już było obserwować rosną-

ce arbuzy. W półkolonijnym menu także kró-
lowały arbuzy, które bardzo chętnie zjadane 
były przez wszystkich. Z arbuzami związane 
były również różne konkurencje i zadania.

Podczas półkolonii nie zabrakło zmagań 
sportowych. W Mistrzostwach Półkolonii, któ-
re odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jasienicy padło wie-
le życiowych rekordów, walka była zacięta,  
a wysiłek dzieci został nagrodzony w ostatnim 
dniu półkolonii.

Odbyły się dwie wycieczki wyjazdowe. 
Pierwsza z nich zaprowadziła nas do Wisły na 
Wystawę Modeli z Klocków Lego. To jedna  
z największych wystaw tego typu w Europie. 

Półkolonia 2022
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Mogliśmy podziwiać ponad 50 makiet zbudo-
wanych z 2,5 mln klocków. W strefie Fun Park 
wspaniale bawiliśmy się, budując z klocków 
własne modele.

Na drugą wycieczkę pojechaliśmy do „Ko-

lejkowa” w Gliwicach. To miejsce, które prze-
niosło nas do świata pomniejszonego 25 razy. 
Na makietach odtworzone zostały autentyczne 

budowle Śląska. Poruszają się po nich pociągi, 
tramwaje, samochody. Dzieci z wielkim zain-
teresowaniem oglądały wszystkie modele. Po 
obejrzeniu ekspozycji uczestniczyły w warszta-
tach, podczas których każdy samodzielnie wy-
konał makietę kamieniczki.

Półkolonia jak zawsze była bardzo rozśpie-
wana. Wspólnie przygotowaliśmy krótki pro-
gram, który został zaprezentowany podczas 
nabożeństwa 17 lipca w kościele w Jaworzu. 
Dzieci przedstawiły scenkę na podstawie Po-
dobieństwa o siewcy i wykonały dwie pio-
senki. Po nabożeństwie odbyło się zakończenie 
półkolonii z wręczeniem dyplomów, nagród  
i medali dla najlepszych sportowców. Wszyst-
kie dzieci otrzymały oczywiście arbuzy – tym 
razem nie do jedzenia, a piłki.

Na koniec podziękowania. W tym roku pół-
kolonię wraz ze mną prowadzili: Olga Kaul-
bert i Małgorzata Cholewik, a pomagali nam: 
Marta Cholewik, Martyna Kłoda, Karolina 
Kłoda, Paulina Macura, Julia Mikler, Krzysztof 
Kukla oraz Angelika Kasperek i Leszek Obra-
caj. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dzię-
kuję za poświęcony czas, wiele cierpliwości,  
a przede wszystkim wielkie serce i chęci. Dzię-
kuję również Ewelinie Ferfeckiej za podarowa-
ne olbrzymie arbuzy i warzywa. W tym roku 
nie udało się pozyskać zewnętrznego dofinan-
sowania na prowadzenie półkolonii, tym bar-
dziej dziękuję Radzie Parafialnej i wszystkim 
indywidualnym ofiarodawcom, którzy przeka-
zali swój dar na ten cel.

Anna Wantulok
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Z życia młodzieży

Wizyta w Bockhorn
W dniach 2-5 września Marta i Sandra re-

prezentowały młodzieżową część naszej parafii 
na jubileuszu  300-lecia organ w partnerskiej 
parafii w Bockhorn, w północnych Niemczech. 
Jednym z celów wyjazdu było nawiązanie 
współpracy pomiędzy młodzieżą z naszej pa-
rafii i  młodzieżą z Bockhorn. Podczas pobytu 
Sandra i Marta miały sposobność nawiązania 
kontaktu z tamtejszą młodzieżą w celu zgro-
madzenia pomysłów na przyszłe zimowiska, 
obozy lub wymiany. 

Zakończenie lata
27 sierpnia w ogrodzie w Jasienicy odbyło 

się spotkanie. Rozpoczęliśmy jak zwykle śpie-

wem, a następnie przeszliśmy do gier planszo-
wych oraz gry w piłkę. Spotkaliśmy się, aby 
pożegnać wakacje i od nowego roku szkolnego 
kontynuować młodzieżówki. Serdecznie zapra-
szamy na spotkania. Widzimy się w niektóre 
soboty o 17.00 w Jasienicy.

OZME
W tym roku, tak samo jak w ubiegłym, 

młodzież naszej parafii wybiera się na Ogól-
nopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. W 
październiku jedziemy do Wisły oraz Wisły 
Malinki, aby spotkać się z ludźmi z całego kra-
ju oraz spędzić czas, poznając Słowo Boże. Pod-
czas Zjazdu odbywają się różne gry terenowe, 
jest mnóstwo czasu na integrację i wspólne 
rozmowy. Relacja ze zjazdu będzie w kolejnym 
numerze informatora.

Sandra Kozieł i Marta Cholewik
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Sięgnij po pomoc

W życiu zawsze doświadczamy tego, o czym 
najintensywniej myślimy, w co mocno wie-
rzymy, czego się w głębi duszy spodziewamy  
i co sobie wyobrażamy.

Gdy przybieramy postawę negacji i jeste-
śmy pełni obaw, wtedy niepewność i lęk spra-
wiają, że negatywne przeżycia czy sytuacje 
stają się naszym udziałem, a wokół nas gro-
madzą się ludzie, których wolelibyśmy unikać. 
Kiedy natomiast jesteśmy z gruntu przychyl-
nie nastawieni do świata, spodziewamy się 
przyjemności, spełnienia i szczęścia, wówczas 
„przyciągamy” do siebie osoby, sytuacje i wy-
darzenia, które odpowiadają naszym pozytyw-
nym oczekiwaniom. Im więcej pozytywnej 
energii wkładamy w nasze wizje upragnionej 
rzeczywistości, tym więcej się ich spełnia.

Początkowo możesz stosować wizualizację  
w określonych sytuacjach i celach. Kiedy już 
wyrobisz w sobie nawyk korzystania z wy-
obraźni i uwierzysz, że może ona przynieść 
wspaniałe rezultaty, stwierdzisz ze zdumie-
niem, że  wizualizacja staje się atrybutem 
twojego myślenia, że wywołuje trwały stan 
świadomości, w którym czujesz się twórcą 
własnego losu.

Ćwiczenia podstawowe z zakresu twórczej 
wizualizacji.

Najpierw pomyśl o czymś, czego pragniesz. 
Na pierwsze ćwiczenie wybierz coś prostego, 
czego osiągnięcie wydaje ci się łatwe. Może to 
być przedmiot, który chciałbyś mieć, wydarze-
nie, które chciałbyś przeżyć, sytuacja, w jakiej 
życzyłbyś sobie się znaleźć lub aspekt twojego 
życia, który miałbyś ochotę poprawić.

Usiądź lub połóż się wygodnie, w zacisznym 
miejscu, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. 
Odpręż się. Myśl o tym, jak kolejno rozluźnia 
się każdy mięsień twojego ciała, począwszy od 
palców stóp i dalej aż do czubka głowy.

Niech odpłynie z ciebie wszelkie napięcie. 
Oddychaj głęboko i rytmicznie. Odliczaj po-
woli od 10 do 1, z każdym słowem bardziej się 
rozluźniając.

Gdy już ogarnie cię błogi spokój, zacznij 
wyobrażać sobie to „coś” dokładnie tak, jak 
pragnąłbyś widzieć to w rzeczywistości. Jeże-
li masz na myśli przedmiot, wyobraź sobie, że 
jest twój, że korzystasz z niego, cieszysz się nim  
i pokazujesz go znajomym. Jeżeli jest to sytu-
acja, wyobraź sobie, że w niej uczestniczysz  
i wszystko dzieje się po twojej myśli. Spró-
buj usłyszeć, co mówią otaczający cię ludzie  
i zwróć uwagę na szczegóły. Dzięki temu obraz 
stanie się bardziej realistyczny. 

A teraz uważnie przeczytaj każde z poda-
nych niżej ćwiczeń, po czym zamknij oczy  
i wypróbuj te ćwiczenia na sobie. 

Zamknij oczy i głęboko się odpręż. Przenieś 
się myślą do znanego ci pomieszczenia, na 
przykład do sypialni lub salonu. Przypomnij 
sobie znane ci szczegóły, takie jak kolor dywa-
nu, ustawienie mebli, blaski i cienie. Oczyma 
wyobraźni zobacz siebie, jak spacerujesz po po-
koju, siedzisz w wygodnym fotelu lub leżysz 
na kanapie.

Następnie przywołaj z pamięci wydarzenie 
sprzed kilku dni; najlepiej takie, które było źró-
dłem miłych doznań fizycznych, jak na przykład 
jedzenie smacznego posiłku, otrzymanie dobrej 
wiadomości, pływanie w chłodnej wodzie itp. 
Przypomnij sobie tę scenę jak najdokładniej  
i ponownie przeżywaj tamte urocze chwile.

Teraz z kolei wyobraź sobie, że przebywasz 
w jakiejś sielankowej miejscowości na łonie 
natury; leżysz na miękkiej zielonej trawie nad 
brzegiem orzeźwiającego strumienia lub wę-
drujesz przez piękny, bujny las. Może to być 
miejsce, w którym naprawdę byłeś lub też 
stworzone w wyobraźni, idealne otoczenie,  
w którym pragnąłbyś się znaleźć. Zadbaj o szcze-
góły; stwórz je zgodnie ze swoim pragnieniem.

Sposób, jakiego użyłeś, by ukształtować  
w myślach owe sceny, jest właśnie „wizualizo-
waniem”. Istnieją dwa tryby wizualizowania: 
bierny i czynny. W trybie biernym jedynie od-
poczywamy i pozwalamy, by wizje i doznania 
swobodnie napływały do naszego umysłu, nie 
wybieramy ich, przyjmujemy to, co nadchodzi.  
W trybie czynnym świadomie dokonujemy wy-
boru i stwarzamy to, co chcemy ujrzeć. Oba spo-

TECHNIKI  WIZUALIZACJI
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soby stanowią istotny element twórczej wizuali-
zacji i oba można udoskonalić dzięki praktyce.

A teraz wyznacz sobie konkretny cel. Po-
wiedzmy, że jest to nauczenie się języka turec-
kiego w takim stopniu, żebyś mógł swobodnie 
poruszać się po Bodrum, mieście, gdzie jest duży 
ruch turystyczny. Wybierz odpowiedni moment 
w czasie, np. lato 2023, siedzisz z grupą polskich 
i tureckich kolegów w hotelowym barze.

Włącz muzykę, która najbardziej ci odpo-
wiada (najbardziej odpowiednia to muzyka 
barokowa). A teraz weź trzy głębokie odde-
chy…. znajdź punkt na suficie…. i policz wolno 
od 1 do 7…. zamknij oczy…. i naciśnij punkt na 
przegubie ręki…. a teraz wyobraź sobie scenę…. 
z przyszłego roku 2023…. jesteś w Bodrum…. 
rozejrzyj się dookoła…. sprawdź, gdzie jesteś… 
.zauważ wystrój wnętrza…. kolory na ścia-
nach…. kolory na stolikach…. co widzisz…. 
sprawdź, kto tam jest…. jacy to ludzie …. w co 
są ubrani…. i czy ktoś jeszcze tam jest oprócz 
nich…. sprawdź, co słyszysz…. może szum 
ulicy…. rozmowy, toczące się po turecku…. 
wyobraź sobie teraz, …. że jesteś przewodni-
kiem tej grupy… i musisz się spytać….  co oni 
chcą zamówić…. teraz widzisz siebie pytające-
go wszystkich…. płynnie po turecku…. czego 
sobie życzą…. każdy odpowiada…. przycho-
dzi kelner… i ty prowadzisz z nim rozmowę  
i prosisz o zamówienie…. tureckie słowa same 
płyną ci z ust…. a ty swobodnie rozmawiasz  
z kelnerem…  kelner jest zainteresowany, skąd 

jesteście…. a ty z największą swobodą opo-
wiadasz mu o wycieczce i grupie…. widzisz  
i czujesz, jak płynnie i naturalnie posługujesz  
się tureckim…. słyszysz tureckie słowa wy-
mawiane poprawnie i z dobrym akcentem…. 
dźwięk wypowiadanych przez ciebie zdań 
sprawia, że czujesz się swobodnie…. wszyst-
ko rozumiesz…. słyszysz, jak kelner się dziwi 
i prawi ci komplementy z powodu świetnej 
znajomości tureckiego.

Im wyraźniej widzisz te sceny, tym łatwiej 
je zakodujesz w umyśle, tym łatwiej będzie ci 
ten wcześniej zamierzony cel osiągnąć.

Każdy z celów, które sobie wyznaczysz do 
osiągnięcia , dobrze jest wcześniej zobaczyć  
w swojej wyobraźni.

Trzeba też pamiętać, że wizualizacja może 
być używana tylko w pozytywnych celach. 
Zasada „co zasiejesz - to zbierzesz” jest równie 
elementarna jak prawo przyciągania i promie-
niowania. Wszystko, co uczyniliśmy bliźnim, 
powraca do nas jak bumerang. Dotyczy to za-
równo miłości, udzielania pomocy, uzdrawia-
nia, jak i działań negatywnych i niszczących. 
Im częściej człowiek korzysta z wizualizacji, 
by darzyć innych miłością i po-
magać zarówno im, jak i sobie  
w osiąganiu najwyższych celów, 
tym więcej doświadczy w życiu 
miłości, szczęścia i sukcesów.

Zenon Kowalczyk
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„Trzyma się jak luterska wiara pod Cieszy-
nem” lub „Twardy jak luterska wiara koło Cie-
szyna” – to znane nam wszystkim powiedze-
nia, z którymi w tej czy innej formie zapewne 
wiele razy mogliście się spotkać. Zawsze budzi-
ły u mnie ciepłe uczucia i dumę ze społeczno-
ści, w jakiej się urodziłem i żyję, i umacniały  
w pewności i stałości tego, co robię. 

W świecie ptaków taką wiarą luterską  
z całą pewnością zarażony jest ślepowron 
Nycticorax nycticorax. Jest to gatunek średniej 
wielkości czapli o dominującej aktywności  
w godzinach zmierzchu – stąd się wzięła jego 
polska nazwa gatunkowa. Łacińska zresztą też, 
bo w swobodnym tłumaczeniu z greki i łaciny 
określa się ptaka jako nocnego kruka / wronę. 
Upierzenie dorosłego ptaka jest białe z czar-
nymi plecami, żółtymi nogami i pięknym po-
marańczowym okiem. Głowę ma ozdobioną 
dwoma białymi, długimi, zawadiackimi piór-
kami. Dawniej elegantki nosiły takie czaple 
pióra, zwane rajerami, w kapeluszach. Młode 
ptaki są „czekoladowego pióra”, jak to w okre-
sie renesansu opisywano, w białe plamki. 

Ślepowron w Europie zamieszkuje głównie 
ciepłe okolice Morza Śródziemnego. W dawnej 
Polsce można było sporadycznie znaleźć małe 
kolonie w różnych miejscach. W latach 80. 
XXw. jego mała kolonia była ulokowana na 
małej wysepce na Stawach Landeckich, parę 
lat później Ligockich, potem ponownie na Sta-
wach Landeckich i do dzisiaj Gołyskich. Wraz 

z ocieplaniem klimatu zaczęło się tej czapli  
w Polsce bardziej podobać, więc w ostatnich 
20 latach skolonizowała cała Dolinę Górnej 
Wisły, szczególnie żwirownie i stawy koło Za-
tora i z liczby kilkudziesięciu par w latach 80. 
jej liczebność wzrosła już do ponad 1000 par 
lęgowych.

Tym, czym uwiódł mnie ślepowron, to jego 
przywiązanie do miejsca urodzenia, zwane fi-
lopatrią i to nie jednej pary, ale całej polskiej 
populacji. Para bocianów przylatuje zawsze do 
tego samego gniazda, ale ślepowron nie parą, 
ale całą lokalną populacją przylatuje wiosną 
do swojej ojcowizny. Co prawda szczątki ko-
stne tej czapli znajdywano w jaskiniach na 
terenie obecnej Polski razem z innymi prehi-
storycznymi fosyliami, ale trzeba dodać, że 
zmieniający się w prehistorii klimat zafun-
dował nam całą paletę egzotycznych resztek 
kostnych od arktycznych obecnie nurów po 
afrykańskie flamingi, w zależności od tego, czy 
naszemu klimatowi bliżej było do arktyczne-
go czy tropikalnego. W bardziej interesujących 
nas historycznie czasach pierwsze świadectwo 
obecności ślepowrona w okolicach Pszczyny 
dał lekarz i ornitolog Caspar Schwenckfeld, pi-
sząc w swojej pracy Theriotropheum Silesiae 
wydanej w 1603 roku o obecności ślepowrona 
w okolicach Pszczyny już w XVI wieku. To było 
jedyne w miarę stałe miejsce występowania 
tego gatunku w Polsce przez ponad 500 lat, 
prawie tyle samo jego trwania, ile wiary luter-
skiej. Nie miałem okazji zapytać tej czapelki,  
z kim bardziej trzyma, ale w tym nie może być 
przypadku…

To nie jedyna taka szczególna zbieżność. 
Autorstwo pierwszego opracowania ślą-
skiej przyrody pięknie się historycznie zbiega  
z nazwiskiem jego protoplasty, innego Caspa-
ra Schwenckfelda, szerzącego luteranizm na 
Śląsku już od 1521 roku. Na początku swojej 
działalności przeżył on przebudzenie, co przy-
bliżyło go do nauk Lutra.  Szedł on jednak nie-
co inną drogą z uwagi na bardziej mistyczne 
pojmowanie komunii. W późniejszym czasie 
przybywało jego uczniów, co na końcu za-

Chrześcijanin i środowisko

Ślepowron
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owocowało działalnością odrębnego kościoła  
w USA, liczącego obecnie około 3000 wy-
znawców. Ci dzisiejsi wyznawcy to potomko-
wie uciekinierów zwanych kiedyś partyzan-
tami Schwenkfelders z okresu prześladowań  
z XVII i początku XVIII wieku.

Ślepowron jest gatunkiem skrytym, a noc-
na pora aktywności powoduje, że dodatkowo 
trudno go zaobserwować. W czasie karmienia 
niektóre osobniki odlatują od kolonii nawet 
na kilkanaście kilometrów, więc wieczorem, 
siedząc przy ognisku, przy odrobinie szczęścia 
można usłyszeć ciche, gardłowe okrzyki  chru-
ak przelatującego ślepowrona, także nad gło-
wami jasieniczan czy jaworzan. Dokładnie  
w takiej sytuacji podpowiedziano mi, żeby 
może napisać coś o tej wyjątkowej czapli. 

Zdarza się jednak stosunkowo łatwo spotkać 
ten gatunek, szczególnie w lipcu i sierpniu na 
Wiśle poniżej Skoczowa, gdzie wiele młodych 
i dorosłych ptaków czatuje na małe rybki, czę-
sto na eksponowanych miejscach. Blisko nich 
w krzakach z pewnością siedzą też fotografo-
wie przyrody, którzy, wiedząc o tych zwycza-
jach ślepowrona, zjeżdżają się z całej Polski do 
Kiczyc na bezkrwawe łowy. O dobre ujęcia 
w tym przypadku stosunkowo łatwo, o czym 
można się przekonać przeglądając internet. Je-
śli na fotografii ślepowron siedzi na kamieniu, 
to kamień jest w 100% kiczycki. Ptaki pozują, 
czatując blisko środka rzeki, więc fotografowi 
pozostaje znaleźć i przygotować odpowiednie 
miejsce na ukrycie się w zaroślach na brzegu  
i cierpliwie poczekać. 

Zwykle jednak ślepowrony, podobnie jak 
inne czaple, preferują zarośnięte brzegi zbior-
ników wodnych, gdzie stoją i czekają, aż im 
jakaś rybka podpłynie pod dziób. Wszystkie 
czaple wykazują ogromną cierpliwość w po-
lowaniu, zastygając bez ruchu w jednej pozie. 
Stanie na jednej nodze ułatwia im specjalna 
konstrukcja stawu skokowego. Żeby polowa-
nie było udane, trzeba bezbłędnie trafić dzio-
bem. Młode jeszcze w gnieździe ćwiczą celność 
trafiania, żeby skuteczność polowania była jak 
największa. Ten dziób to nie tylko narzędzie 
polowania, ale także obrony. Kolega Piotr opo-
wiadał o przygodzie, która przydarzyła mu się 
na stawach w Mnichu, koło Chybia. Przedzie-
rał się na wyspę przez trzciny porastające płyt-

ki staw. Rozgarniał je rękami i mozolnie brnął  
w wodzie i błocie. Gdy kolejny raz tak rozgar-
nął trzciny, zobaczył bardzo szybko zbliżające 
się dwa małe oczka. Oczka wyraźnie wyprze-
dzał sztyletowaty dziób, którym młody bąk ce-
lował w intruza. Dzięki wyjątkowemu reflekso-
wi i szczęściu dziób trafił tylko w kąt oka. Piotr, 
krwawiąc mocno, ale z całym okiem, szybko 
zapomniał o dalszych podchodach. Młode pta-
ki, broniąc się, starają się instynktownie trafić  
w najbardziej wrażliwy punkt drapieżnika, czyli 
w oko. W ten sposób, tak na pirata przerobiony 
drapieżnik jest już niegroźny i w zasadzie jest 
jako drapieżca wyeliminowany nie tylko z tej 
sytuacji, ale też ze środowiska.

Wspomniany młody bąk dzielnie walczył 
dziobem niczym szpadą, ale jeszcze ciekawszą 
historię militaryzacji ptasich działań, już przy 
pomocy narzędzia, opisuje Jennifer Ackerman 
w książce „The Genius of Birds” (polskie wy-
danie Geniusz ptaków, wyd. UJ). Czarnowron 
długo okupował karmnik, objadając się ziar-
nami. Takie leniwe obżarstwo było nie do 
zniesienia dla głodnej modrosójki, która długą 
chwilę czekała, ale ile można czekać, kiedy taki 
spasiony głodomór okupuje miskę. Próbowa-
ła go przepłoszyć, ale sama została odgoniona, 
więc poszła po rozum do głowy i jeśli sama ma 
dziób znikomej wielkości, to musi się wspo-
móc inaczej. Energicznym ruchem oderwała 
więc suchą gałązkę od konara i chwyciła dzio-
bem za jej tępy koniec. Ostry koniec natomiast 
nakierowała na konkurenta do miski i ruszyła 
na niego jak rycerz z kopią, pudłując minimal-
nie w decydującym momencie ataku. Ten się 
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odwinął wtedy dziobem, więc zaskoczona mo-
drosójka upuściła oręże. Czarnowron podniósł 
ptasią dzidę i też trzymając za tępy koniec, wal-
nął ostrym modrosójkę. Trafiona zaczęła ucie-
kać, więc czarnowron, kracząc ptasie „bij zabij”, 
poleciał z dzidą za nią. To jeden z nielicznych 
opisów użycia przez ptaki narzędzia w obro-
nie. Znane są jeszcze zabawne przypadki, kiedy 
kruk nie strącał przypadkowo, ale wydobywał 
z ziemi kamienie wielkości prawie kurzego jaj-
ka i rzucał nimi na naukowca wspinającego się 
do jego gniazda na skale. W innym przypadku 
ptaki obrzucały intruzów szyszkami.

Wracając jednak do czapli, często je obser-
wowałem, kiedy czatowały lub polowały. 
Niektóre, najczęściej młode, dawały się nabrać 
cieniom w wodzie i wyławiały przepływają-
cy kawałek patyka, który ze swego rodzaju 
obrzydzeniem wypluwały. Czasem trafiała się 
im większa, czasem mała rybka. Tę jednym ru-
chem podrzucały do góry i spadającą zgrab-
nie chwytały – zawsze tak, żeby głowa rybki 
szła najpierw. Jest to istotne przy przełykaniu 
– można sobie wyobrazić okonia, który stroszy 
płetwę grzbietową zakończoną ostrymi szpi-
kulcami. To podobnie, jak w tym powiedzeniu 
z parasolką otwieraną w miejscu o nieszla-
chetnej nazwie. Każda czapla wie, że od strony 
ogona okonia nie połkniesz. Niekiedy upolo-
wane ryby były wielkie i wydawało mi się, 
że nie ma szans, żeby czapla takową połknęła. 
Jednak nie zdarzyło mi się oglądać sytuacji, 
żeby upolowana ryba została porzucona, gdyż 
była zbyt wielka. Czasem połykanie wielkiej 
zdobyczy trwało kilka – kilkanaście minut. 

Czaple oprócz ryb żywią się także żabami, 
ślimakami, skorupiakami i innymi drobny-
mi zwierzętami. Zimą często polują na myszy  
i norniki, sprzyjając rolnikom – z tego powodu 
można je regularnie zaobserwować na polach 
o tej porze roku. Kolega chciał zrobić dobre 
ujęcia czapli zimą, na tle śniegu. Kupił więc 
worek owsa i rozsypał na miedzy w pobliżu 
leżącej kłody dużego drzewa. Gryzonie szybko 
zlokalizowały pokarm, czaple poradziły sobie 
z tym równie dobrze i konkurowały z myszo-
łowami o ten nowo powstały zasób pokar-
mu. Potem dołączyły inne, rzadsze drapieżniki  
i w koszcie worka owsa fotograf miał wiele 
ciekawych ujęć. Warto zaznaczyć, że niestra-

wione resztki pokarmu czaple zwracają w po-
staci wypluwek, podobnie jak inne gatunki, 
tak, jak najbardziej z takiego postępowania 
znane sowy.

Czaple czasem wykorzystują niezwykłe 
techniki polowania. Jeden z afrykańskich ga-
tunków – czapla zielona – zabiera na przykład 
ze śmietnika mały kawałek chleba (wykorzy-
stuje także nasiona, owady, pióra, czy nawet 
popcorn) i wrzuca go do wody. Rzucony przed-
miot pływa po powierzchni, aż zaczynają pod-
pływać zaciekawione małe rybki. Czapla ła-
pie jedną i przenosi przynętę nieco dalej, żeby 
spłoszone pierwszym polowaniem rybki nie 
powodowały paniki u innych. Czapla czarna  
z kolei rozłożywszy skrzydła, formuje z nich 
parasol, którym zakrywa taflę wody. W taki 
cień wpływają nieostrożne ofiary. Inne z ko-
lei powoli maszerują i jedną nogą „tupią” po 
dnie, płosząc przydenne rybki czy inne żyjątka. 

Nie tylko ślepowron korzysta z uroków na-
szej okolicy, także inne czaple chętnie się do 
nas wybierają. Warto wspomnieć o jedynych 
polskich trzech lęgach czapli nadobnej – dwóch 
w Gołyszu, jednym koło Zatora, o największej 
polskiej kolonii czapli purpurowej na Zbiorniku 
Goczałkowickim. Poza nimi obserwacje wyjąt-
kowo rzadkich gatunków: czapli modronosej, 
czapelki złotawej oraz występowanie innych 
gatunków czapli – siwej i bia-
łej, bąka i bączka mogą świad-
czyć o wyjątkowym upodoba-
niu naszej okolicy przez czaplą 
rodzinę. 

Jan Król
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu

Chrzan pospolity
(Armoracia lapothifolia)

Chrzan jest to bylina o odziomkowych du-
żych liściach, podłużnych, nagich, o korzeniach 
grubych, mięsistych. Łodyga kwiatowa, górą 
rozgałeziona, wyrasta do 1 metra na wierzchoł-
kach wytwarza białe kwiaty zebrane w luźną 
wiechę. Występuje w uprawie i w pobliżu 
zabudowań jako roślina zdziczała. Surowcem 
chrzanu jest korzeń, który ma duże znaczenie 
w przemyśle spożywczym i jako lek stosowa-
ny zewnętrznie i wewnętrznie. Korzenie chrza-
nu wykopuje się jesienią i wczesną wiosną 
dużymi łopatami lub widłami amerykański-
mi. Z korzeni odcina się nadziemne części oraz 
drobne korzonki i oczyszcza się je z ziemi. Jada 

się głównie korzenie surowe, utarte, suszone 
i konserwowane, a liści używa się jako przy-
praw do solonych i konserwowanych warzyw. 
Olejki eteryczne zawarte w chrzanie działają 
jak antybiotyk. Ma właściwości roślin pro-
mieniujących. Chrzan gotowany ma niewiel-
ką wartość odżywczą, a trawiennej i leczniczej 
prawie żadnej. Najsmaczniejszy jest chrzan 
jednoroczny, biały w przekroju. Chrzan zawie-
ra 4-5 razy więcej  witaminy C niż cytryny  
i pomarańcze. Chrzan stosuje się przy kiszeniu 
ogórków , czerwonych buraków (ćwikła). Su-
szone, młode liście dodaje się do zup.

Wskazania i właściwości lecznicze
Na użytek wewnętrzny
Anemia, artretyzm (miejsca zaatakowane 

artretyzmem okładać na kilka minut do pół 
godziny warstwą świeżego, utartego chrza-
nu, przełożyć ceratką), okład trzymać aż po-
jawi się silne zaczerwienienie, ale nie bąble. 
Okład powtórzyć, gdy zniknie zaczerwienie-
nie. Jednocześnie poprawi pracę nerek stosu-
jąc Urogan, Reumogran, Urosan, Reumosan, 
Fitolizynę, czarnuszkę, skrzyp, seler, kalafior, 
pietruszkę itp. Stosowanie chrzanu jest wska-
zane przy astmie, atonii w trawieniu (nieżyty 
z niedoborem kwasu solnego), braku apetytu, 
wskazaniem jest bronchit chroniczny (zapale-
nie oskrzeli), gościec, gruźlica, niedobory wi-
taminy C i alkaliów, paraliż, przerost układu 
chłonnego, stan limfatyczny, puchlina wodna, 
reumatyzm, upławy białe, schorzenia wątro-
bowe, stany zapalne nerek, kamica nerkowa, 
stany zapalne korzonków nerwowych.

Stosowanie chrzanu powinno być ostrożnie 
dawkowane przy zapaleniu przewodu pokar-
mowego, wątroby i nerek. Należy pamiętać  
o niezgodności chrzanu z węglanami pier-
wiastków alkalicznych, z chlorkiem rtęci, z na-
parem z kory chinowej.

Sposób użycia
Na użytek wewnętrzny
Macerat: 10-30 gram chrzanu na 1 litr 

wody. Macerować 12 godzin. Popijać dwie fi-
liżanki dziennie pomiędzy posiłkami przy ar-
tretyzmie.
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R  E  K  L  A  M  A

ZAKŁAD
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

J. M. Mrowiec
43-384 Jaworze

ul. Groszkowa 308

tel. 817 20 65

Syrop: Korzeń chrzanu pokroić w talarki, 
ułożyć na talerzu, posypać cukrem. Jako śro-
dek żółciopędny popijać 1-2 łyżeczki dziennie.

Nalewka chrzanowa: 150 gram dobrej ja-
kości świeżego korzenia chrzanu pozbawio-
nego skórki zetrzeć na tarce i włożyć do sło-
ja. Chrzan zalać 1 litrem białego wytrawnego 
wina i dodać jeszcze 100 gram czystej wódki. 
Naczynie szczelnie zamknąć i przenieść do cie-
płego miejsca na 1-2 doby. Po tym nalewkę 
przefiltrować przez gazę, płótno lub bibułę 
filtracyjną. Stosować według potrzeb. Pić po 
jednym kieliszku 25ml trzy razy dziennie, naj-
lepiej przed jedzeniem jako środek ułatwiają-
cy trawienie, moczopędny. Nalewka pobudza 
wydzielanie soków trawiennych.

Wykazuje też działanie wiatropędne, mo-
czopędne, lekko przeczyszczające, poprawiając 
przemianę materii. Wzmacnia żołądek, działa 
bakteriobójczo i grzybobójczo. Dodatkowo de-
zynfekuje jamę ustną i dziąsła.

Zaleca się stosować nalewkę chrzanową tak-
że w nieżytach górnych dróg oddechowych. 
Ponadto jako środek bogaty w witaminy oraz 
moczopędny w kamicy nerkowej. Nie stoso-
wać w stanach zapalnych przewodu pokarmo-
wego, wątroby i nerek.

Na użytek zewnętrzny
Miąższ w postaci okładu (kataplazmu) sto-

sować na gościec przy obrzęku stawu co 30 
minut, dolegliwościach płucnych, bólach reu-
matycznych.

Korzeń chrzanu żuć na wzmocnienie zębów 
i dziąseł przy paradontozie. Po czosnku i cebuli 
chrzan ma najwięcej fitoncydów. Gdy zaczyna 
się trzeć korzeń chrzanu, wówczas z uszkodzo-
nych komórek wyzwala się mirozynaza, która 

rozkłada olejek eferyczny symigrynę, powodu-
jąc wydzielanie się piekącego w smaku olejku 
gorczycznego, powodującego łzawienie. Najle-
piej więc ucierać chrzan przy otwartym oknie 
lub przekręcić przez maszynkę do mięsa. Na 
wylot maszynki można założyć worek z folii.

Aby zapobiec psuciu się produktów spo-
żywczych, przysypuje się je rozdrobnionymi 
korzonkami chrzanu lub okłada liśćmi, co chro-
ni masło przed jełczeniem.

Lotne olejki eteryczne chrzanu są pomocne 
przy napadach kaszlu, silnych i uporczywych 
bólach głowy, podrażnieniach oczu i bolesnym 
osłabieniu nóg.

W przypadku sensacji sercowych, niedomo-
gów mięśnia sercowego, niedomykalności za-
stawek serca i kołataniach serca można nosić 
na szyi w okolicy serca niewielki woreczek za-
wierający drobno ustrugany i ususzony chrzan.

Dla reumatyków chrzan powinien stano-
wić przyprawę do wszelkich mięs  
i ryb.

Opracował Zygmunt Lira

Bibliografia:
Apteka natury, J. Górnicka,
Zioła w nalewkach leczniczych, M. E. Sendur-
ski,
Zioła, K. Mikołajczyk,
Zbieramy zioła, J. Kwaśniewska
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Nie zapomnieć mowy ojców
Downi tak było, 
dzisio je inaczy!

Witóm piyknie 
moji roztomili ludeczkowie!

Kie to piszym, je siyrpiyń, siedzym se  
w ciyniu pod jabłoniom i rozmyślóm, jakby 
nachytać tego ciepła na zime. Wóngiel droże-
je a jeszcze go brakuje. Drzewa w szajtach też 
nielza dostać, a przeca chruścio zbiyrać nie by-
dym, bo by to wskazowało na wielkóm zime, 
ale dziwóm sie na łorzech, kiery kupe łobrodził 
i to też, wedle starych ludzi, zwiastuje mroź-
nóm zime. Ale moji złoci, dyć tak sie nie sta-
rejmy… jeszcze nie było tak, żeby nie było jak. 
Pamiyntóm, jak starzycy też łogrómnie szporo-
wali na łopale. A zimy były łostre. Rano złoży-
li łogiyń pod blachom, coby uwarzyć śniodani, 
a potym do połednia jyny pod piecym się tliło, 
żeby łogiyń nie wygos. Kajśi kole połednia, jak 
trzeja było łobiod warzyć, chynyło sie kłopeć 
drzewa do pieca i pore wóngliczków, a blacha 
hneda była czyrwióno, aż gorki zaczyły skokać. 
Przi łobiedzie uwarzyło sie też wieczerze, bo 
po połedniu ani wieczór już sie pod blache nie 
przykłodało. Wieczerze wrazili do trómby, coby 
była ciepło. W wielkim garcu na piecu była na-
grzoto woda na myci. Żodyn nie narzykoł, że 
ciepłej wody ni ma w kranie, bo takowego nie 
było. Łaziynke, czyli wielki lawór, mieli ludzie 
pod łóżkym. Dzisio sie to nazywo miednica. 
Naloło sie do ni wody, a po porzóndku zaczy-
li sie myć, łod najmłodszego do najsterszego. 

A potym hop dupeczka do ciepluteczka, czyli 
pod pierzynę. Tam żodyn nie zmarznył, chociaż, 
jak żech spóminoł, na polu mróz był wielki.  
W siyni woda w wiadrach przyniesiono ze 
studni wieczór do rana zamarzała. Ludzie byli 
zawsze przez dziyń ciepło załobleczóni. Mie-
li na nogach ciepłe fusekle, na sobie cwetry 
z łowczej wełny. Starka dycki ciepłóm szatke 
na głowie, niejednego starzyka widzym jesz-
cze, jak siedzi przy piecu na stołku z fajkóm  
w zymbach a baranicóm na głowie. Byli zdro-
wi i żodyn nie narzykoł. Tak se myślym, że  
i my nie zmarznymy.  Nie bydzie tak źle, wle-
zym na góre, pierzynę, kieróm żech tam wy-
niós, piyknie przeproszym, weznym jóm spadki 
do łóżka, coby zaś mie grzoła jak za downych 
roków. Myślym, że pospóminać worce, jak to 
downi na naszych dziedzinach wyglóndało. 

Sóm, jak to spóminóm, uwierzyć ni mogym, 
że tak było, a co dopiero młodzi ludzie, kie-
rzy tego nie przeżyli. To im sie w głowach nie 
mieści. To było downo i nieprowda - kwitujóm 
– dzisio je inaczy. To je prowda, że dzisio je ina-
czy. Świat sie tam nie zmiynił, rzyka wedle moji 
chałpy jak płynyła łod połednia na północ, tak 
płynie deli. Słóńce jak wychodziło spoza gróni, 
tak wychodzi i dzisio i wandruje nad naszóm 
dziedzinóm, a wieczór chowie się za rudzickim 
kopcym. Deszcz jak padoł z nieba na dół, tak 
padze dali. Jyny ludzie bardzo sie zmiynili, 
inaczyj myślóm, inaczyj robióm, majóm insze 
przyzwyczajynia, zapóminajóm, że sóm stela, 
inaczy godajóm. Zdo sie niejednymu z nich, że 
w jego żyłach płynie hrabiosko błękitno krew. 
Kie z takim godóm, jak bych go nie znoł, to 
bych myśloł, że je z Warszawy abo z Paryża 
i hneda przypominajóm mi sie słowa wiersza 
mojigo przyjaciela, kiery tak pisze: „ Ni ma tego 
świata z kierego my wyszli, kiery my przeżyli, 
kiery sie nóm przyśnił, ni ma tego świata i już 
go nie bydzie, czy my sóm bogaci czy dychómy 
w biydzie, a kie już idymy pomału 
ku górze, niech tyn świat zostanie 
chocioż na papiórze.” 

Józef Niesyt 
Josiyniczanin
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D O Ż Y N K I
  Ciężko, ciężko pot się leje z czoła,
     Żeby rolnik z tej ziymi wyciągnył skibke chleba.
        Ale dzięki Bogu żniwa zakóńczóne, zboże poskludzane,
            chlebiczkym już wónio po naszej dziedzinie.
              A jo fórt spóminóm, jak to downi było, 
                 jak sie żniwowało, w stodole młóciło,
                   jak starka chlyb łokrąglutki z pieca wyciągali,
                    na stół położyli, krzyżym przeżegnali,
                       płóciynnym serwetym piyknie go nakryli,
                         a jak kiery przyszeł, to sie łuśmiychali
                             i skibeczke chleba ukroć mu kozali,
                               coby se skosztowoł i do chałpy zaniós
                                  to wielki bogactwo, co sie z ziymi rodzi.
                                    Dzisio świat je inszy...
                                       Już sie zapomniało, jak to downi było, jak go brakowało,
                                         Jak starzycy nasi skibke całowali,
                                           A za tyn chlebiczek dycki dziynkowali.
                                             Dzisio tego chleba pod dostatkym mómy,
                                                ale go za mało isto szanujymy.
                                                   Widzymy go w krzypopach i kubłach na śmieci,
                                                       Na taki widok płaczka z łoka leci.
                                                         Tóż pytóm Was dzisio, starzycy, łojcowie 
                                                           nauczmy tych młodych szacunku do chleba,
                                                             do ziymi, do tych rąk rolnika spynkanych, charpatych,
                                                               do starych zwyczajów, do naszych pieśniczek, 
                                                                  do sukni cieszyńskij, co symbolem tukej.
                                                                     By młodzi ludzie, co tu urodzyni, 
                                                                        głęboko w te ziymie zostali wrośnięci,
                                                                           by hyrnie głowy do góry dźwigali 
                                                                             i przez cały żywot miłość wielkóm mieli 
                                                                                do tej piyknej ziymi, co chlebiczkym  wónio 
                                                                                    i do swojigo łojcowskigo, rodzinnego dómu.

Józef Niesyt  Josiyniczanin

Dobra Książka

Mały kraj, a wielkie piekło…
Nie każdy z nas będzie miał możliwość po-

jechać w podróż na Karaiby, do dalekiej, pełnej 
słońca Dominikany. Nawet gdy nie dane nam 
będzie udać się tam w rzeczywistości, warto  
z pewnością choć trochę zapoznać się z kulturą 
i historią tego karaibskiego kraju dzięki lektu-
rze powieści Mario Vargas Llosa pt. „Święto 
Kozła”.

Vargas Llosa to urodzony w 1936 roku  
w Peru pisarz, dziennikarz i polityk, którego 
bliżej przedstawiać nie trzeba. Niewtajemni-
czonym, czyli tym którzy jeszcze z tym współ-
czesnym już klasykiem nie mieli do czynienia, 
warto przypomnieć, iż ten czołowy przedsta-
wiciel tzw. boom latinoamericano i laureat li-
terackiej nagrody Nobla w 2010 roku swoją 
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pierwszą powieść wydał na początku lat sześć-
dziesiątych XX wieku. Od tamtej pory, średnio 
co dwa, trzy lata, publikuje kolejne powieści, 
które szybko tłumaczone są na język polski  
i sprawnie wydawane u nas w kraju.

 W opublikowanej w 2000 roku powieści 
„Święto Kozła” Mario Vargas Llosa  nie po raz 
pierwszy już w swojej twórczości wraca do te-
matu władzy i dyktatury. Czytelnik ma oka-
zję przenieść się do nie tak bardzo odległych 
nam czasów, tak zwanej „ery Trujillo” i zoba-
czyć, jak funkcjonuje system totalitarny. Przy-
pomnijmy, że Rafael Leónidas Trujillo rządził 
Republiką Dominikany od 1930 roku aż do 
swojej śmierci w 1961 roku. Niestety, wraz  ze 
śmiercią tyrana nie kończył się terror. W okrut-
nych czasach nieludzkiego reżimu trudno być 
szczęśliwym, gdyż dyktatura wpływa na ży-
cie wszystkich, zarówno tych odważnych, jak  
i tchórzy, na życie osób znajdujących  się  
w kręgu władzy, jak i osób odrzuconych i po-
zbawio-nych wszystkiego. Reżim dotyka bez-
względnie wszystkich aspektów życia. Domi-
nikana to mały, bo zaledwie trzymilionowy 
kraj, ale zarazem wielkie piekło.

 „Święto Kozła” nie jest z pewnością lekką, 
łatwą i typowo wakacyjną powieścią. To moc-
na proza, która może szokować, tym bardziej 
kiedy zdamy sobie sprawę, że jest to opowieść 
o historycznym reżimie, który choć tak dale-
ko, to jednak wydarzył się naprawdę. Za cza-
sów Trujillo nikt nie mógł być pewny swojego 
losu, każdy, nawet fanatyczny i zaślepiony po-
plecznik guru, mógł stać się podejrzanym wro-
giem i zapłacić za to swoim własnym życiem 
lub życiem bliskich mu osób.

Warto zwrócić uwagę na mistrzowską kon-
strukcję powieści. Ten specyficzny sposób 
prezentacji zdarzeń charakteryzuje wszystkie 
niemal powieści autora. Otóż historię Domi-
nikany czytelnik poznaje z trzech perspektyw. 
Poznaje ją oczami spiskowców, którzy planują 
zamach na dyktatora, widzi ją oczami samego 
tyrana oraz oczami jednej z ofiar tytułowego 
„kozła” -  młodej Uranii. Początkowo śledze-
nie chronologii wydarzeń może wydawać się 
trudne, jednak z każdym kolejnym rozdziałem 
tej dość obszernej, bo czterystustronicowej 
powieści, historia staje się bardziej klarowna, 
a układanie mozaiki zdarzeń wciąga niczym 
świetnie nakręcony film akcji.

„Święto Kozła” to piękna, choć momentami 
brutalna powieść. Choć przedstawia losy dale-
kiego kraju, o którym mało wiemy, historia ta 
jest nam bliska. W obliczu bezprawia i niespra-
wiedliwości wszyscy empatycznie chcemy być 
Dominikańczykami. Powieść Ilosy to przede 
wszystkim, książka o zwykłych ludziach, któ-
rym przyszło żyć w tamtym miejscu w takich, 
a nie innych czasach. Gdy śledzimy tragiczną 
historię jednostek, różnice kulturowe i odle-
głość przestają mieć znaczenie.

Poleca:
Piotr Bożek

PS. 
Warta polecenia jest też ekranizacja powie-

ści pod tym samym tytułem z 2005 roku.
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Diakonia
„Kromka chleba dla bliźniego”

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

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

ochotnego dawcę Bóg miłuje.

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

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

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

www.prezent.cme.org.pl
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

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

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

26.06.2022 Mia Kozachenko     Jaworze
02.07.2022 Zofia Danuta Adamczyk    Jaworze
10.07.2022 Kacper Jakub Herma    Bielsko-B
10.07.2022 Tadeusz Piotr Kajstura    Bielsko-B
28.08.2022 Natalia Anna Ochelska    Jasienica
28.08.2022 Małgorzata Iwona Berek    Jasienica
04.09.2022 Helena Emilia Janota    Bielsko-B
17.09.2022 Wiktor Aleksander Niedzielski   Jasienica

18.06.2022 śp. Małgorzata Wieja  l. 56  Jasienica
20.06.2022 śp. Jan Bojda   l. 77  Łazy
29.06.2022 śp. Anna Śmieszek   l. 91  Jasienica
21.07.2022 śp. Emilia Kenig   l. 98  Jasienica
22.07.2022 śp. Piotr Gabryś   l. 66  Jaworze
23.07.2022 śp. Karol Chałupski   l. 75  Łazy
25.07.2022 śp. Arkadiusz Kriszpin  l. 46  Jasienica
27.07.2022 śp. Roman Mendrek  l. 70  Wilkowice
03.08.2022 śp. Stanisław Poniedziałek l. 99  Brenna
25.08.2022 śp. Irena Kukla   l. 89  Jasienica
09.09.2022 śp. Mieczysław Sznyr  l. 84  Jaworze
11.09.2022 śp. Janusz Krzyszpień  l. 67  Jaworze
12.09.2022 śp. Marta Śliwka   l. 86  Jaworze
14.09.2022 śp. Paulina Mertens  l. 1 dzień  Jasienica
19.09.2022 śp. Janusz Krywult   l. 59  Landek

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
 poniedziałek    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

09.07.2022 Damian Łukasz POLAK - Jolanta KRZANOWSKA
17.07.2022 Adam Jerzy SIKORA - Justyna Karolina ŚLOSARCZYK
06.08.2022 Adrian Łukasz LORAŃCZYK - Adrianna Joanna KEZWOŃ
20.08.2022 Piotr ROIK - Aleksandra Monika KOCMAN
26.08.2022 Bartłomiej ŚWISTOWSKI - Klaudia Agata OBRACAJ
03.09.2022 Wojciech Marcin MAŚKA - Joanna Paulina RYRYCH
09.09.2022 Michał Piotr DANEL - Aleksandra Liliana TULAJA
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PLAN NABOŻEŃSTW

październik 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.

02.10      Dziękczynne Święto Żniw          10.00 

09.10   17 Niedziela po Trójcy Św.           10.00           8.00          10.00

              18.00

16.10    18 Niedziela po Trójcy Św.           10.00           8.00      10.00

                          18.00

23.10    19 Niedziela po Trójcy Św.           10.00           8.00 

30.10    20 Niedziela po Trójcy Św.         10.00           8.00       10.00

31.10           Święto Reformacji          17.30

01.11           Pamiątka Umarłych           15.00         15.00 

06.11     3 Niedziela przed końcem           10.00           8.00      10.00

        roku kościelnego 

13.11     Przedostatnia Niedziela przed          10.00           8.00      10.00

    końcem roku kościelnego            18.00

20.11          Niedziela Wieczności           10.00          8.00      10.00

              18.00

27.11          1 Niedziela Adwentu   9.00        10.00          8.00      10.00

27.11         nabożeństwa adwentowe          17.30         16.00

04.12         2 Niedziela Adwentu   9.00        10.00          8.00      10.00

07.12      nabożeństwa adwentowe                17.30         16.00

11.12           3 Niedziela Adwentu   9.00        10.00          8.00      10.00

14.12       nabożeństwa adwentowe          17.30         16.00

18.12          4 Niedziela Adwentu   9.00        10.00          8.00      10.00

21.12       nabożeństwa adwentowe          17.30         16.00

24.12      Wigilia Bożego Narodzenia                 16.00       17.30

25.12     1 Święto Bożego Narodzenia  5.00        10.00        10.00

26.12     2 Święto Bożego Narodzenia          10.00           8.00      10.00

31.12              Zakończenie roku           17.30         16.00      17.30

Listopad 2022

Grudzień 2022
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Niedziela  
6 listopada 2022

kościół w Jaworzu   
godz. 17.00

Koncert wspófinansowany przez Urząd Gminy w Jaworzu

KONCERT 
Orkiestry Reprezentacyjnej 

Straży Granicznej


