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Od redakcji
Kiedy w ubiegłym roku pi-

sałem słowo wstępne do świą-
tecznego numeru informatora 
parafialnego, czyniłem to z na-
dzieją, że 2022 rok będzie inny, 
a przede wszystkim lepszy od 
dwóch poprzednich. Nadzieja związana była  
z powolnym i systematycznym odbudowywa-
niem tego, co na różnych płaszczyznach życia zde-
molowała pandemia i jej następstwa. Nadzieja 
na lepsze jutro. Myślę, że nikt się nie spodziewał, 
ani też wyobrażał sobie, jak ten rok będzie wy-
glądał. Rozmiar przemocy, bólu, cierpienia, bez-
nadzieii i bezsilności w sercach milionów ludzi 
dotkniętych bestialską agresją hord rosyjskich 
(nie wiadomo czego), bo żołnierzami ich nie 
można nazwać, przerosły wszelkie wyobrażenia.  
A łańcuch następst związanych z inflacją, droży-
zną, kryzysem paliwowym dotyka poczucia bez-
pieczeństwa niemalże każdej rodziny.

Wojna w Ukrainie zmieniła całą perspek-
tywę widzenia wielu spraw. Również miało 
to miejsce w życiu Kościoła, który aktywnie 
włączył się w pomoc uchodźcom, tu w kraju, 
jak i organizując zbiórki i transporty pomocy 
humanitarnej do Ukrainy. 

W to wszystko wplecione były uroczystości 
związane z jubileuszem powstania parafii oraz  
liczne wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu 
parafii, co obszernie relacjonowaliśmy.

Ten bagaż doświadczeń obecny będzie  
w naszych sercach i myślach, kiedy w wigilijny 
wieczór przełamiemy się opłatkiem. Myślę, że 
składając życzenia, będziemy to czynić z jeszcze 
większą nadzieją na lepsze jutro. Nadzieją na po-
kój, bo on zmieni diametralnie sytuację i pozwo-
li, aby nasze plany i marzenia stały się rzeczywi-
stością. Tego sobie nawzajem życzmy i niech się 
to spełni z Bożym Błogosławieństwem.

Oddając w wasze ręce 108 numer naszego in-
formatora parafialnego, czynimy to z ufnością, 
że artykuły w nim zamieszczone posłużą zarów-
no jako posilenie duchowe w wierze, jak też  
i przedstawienie wydarzeń, jakie miały miejsce 
w ostatnim czasie w życiu naszej Parafii.

Każdy czytelnik znajdzie tu wiele tematów, 
które go zaciekawią, a my ufamy, że i ten nu-
mer spotka się z życzliwym przyjęciem.

ks. Andrzej Krzykowski

  Błogosławionych 

   świąt 

       Narodzenia Pańskiego 

           oraz pomyślności 

   w 2023 roku 

                   wszystkim czytelnikom 

                          życzy redakcja 

  „Z życia i wiary”



3

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 108www.parafiajaworze.pl

Spotkanie ze Słowem Bożym
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wy-
znaczony do zwiastowania ewangelii Bożej, którą [Bóg] przed-
tem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych  
o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według du-
cha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez 
zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez 
którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imie-
nia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, 
wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa; 
wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, po-
wołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego,  
i Pana Jezusa Chrystusa.              Rzymian 1,1-7

Chrystus narodzony dla wszystkich
Święta Bożego Narodzenia to najbardziej 

radosny czas w ciągu roku, najbardziej rado-
sne ze wszystkich świąt. W tych świątecznych 
dniach gromadzimy się w Kościele, aby zno-
wu usłyszeć tę niezwykłą wieść, że „narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,  
w mieście Dawidowym”. Podążamy w duchu 
za betlejemskimi pasterzami, oglądamy ocza-
mi wyobraźni ubogą stajenkę, żłobek, a w nim 
ułożonego na sianie, owiniętego w pieluszki 
małego Jezusa.

Wieść ta, te obrazy Bożego Narodzenia są 
nam wszystkim bardzo dobrze znane, tyle razy 
mogliśmy już tej wieści słuchać, przeżywać, 
czytać, śpiewać o niej w kolędach. Jednakże 
musimy przyznać, że poselstwo Bożego Naro-
dzenia jest ciągle dla nas czymś pożądanym, 
chwytającym za serce, budzącym radość. Bez 
tych świąt, bez poselstwa, które te święta nio-
są, trudno byłoby nam wyobrazić sobie te dni 
grudniowe, które tym świętom są podporząd-
kowane.

Tradycja, która z tymi świętami jest zwią-
zana jest niezwykle bogata, można by o niej 
bardzo długo mówić. 

Trudno wyobrazić sobie te święta bez tra-
dycji. Jednak w tym czasie najważniejsze jest, 

aby wsłuchać się raz jeszcze w swoim życiu  
w historię narodzenia Jezusa i tę znaną nam 
przecież historię na nowo przeżyć. To jest dla 
nas najważniejsze, to jest sens, prawdziwy 
sens tych świąt, że Chrystus dla nas się naro-
dził. Sens tych świąt w żadnym wypadku nie 
może zniknąć nam sprzed oczu, on też nie może 
być zastąpiony niczym innym, nawet naj-
piękniejszą tradycją świąteczną. Na prawdzi-
wy sens tych świąt, którym jest osoba Jezusa 
Chrystusa, który dla nas się narodził, pragnie 
zwrócić naszą uwagę i Apostoł Paweł w tym 
cytowanym na wstępie fragmencie swego li-
stu do chrześcijan w Rzymie.

Po przeczytaniu słów Apostoła może u nie-
jednego pojawić się refleksja, że nie słyszymy 
tutaj nic o przyjściu na świat Chrystusa. Sło-
wa Apostoła są pozdrowieniem, jakie kieruje 
do rzymskiego Kościoła, który pragnie w nie-
długim czasie odwiedzić. Apostoł przedsta-
wia się Kościołowi, mówi o tym, kim jest, od 
kogo otrzymał mandat bycia Apostołem. Ktoś 
może zatem powiedzieć, że w tym wszystkim 
nie ma nic z bożonarodzeniowego poselstwa. 
Takie wrażenie będzie w nas, kiedy w sposób 
powierzchowny będziemy wsłuchiwali się  
w słowa Apostoła. Jeżeli jednak spróbujemy 
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w te słowa się wgłębić i nad nimi zastanowić, 
to będziemy mogli i w nich usłyszeć bożona-
rodzeniowe poselstwo i właśnie przez pryzmat 
tego poselstwa chcemy rozważyć fragment 
listu Apostoła. Chciałbym zwrócić uwagę na 
trzy fakty, które należą do poselstwa bożo-
narodzeniowego, a które możemy odczytać  
w słowach Apostoła.

Po pierwsze, Apostoł chce zwrócić nam 
uwagę na fakt, że Jezus, a więc i cud betle-
jemskiej nocy, narodzenie Jezusa było przez 
Boga zapowiadane ustami proroków. Zatem 
narodzenie Chrystusa nie jest w żadnym wy-
padku czymś przypadkowym. On przychodzi 
na świat, bo Bóg tak chce, bo taki jest Jego od-
wieczny plan. Ktoś może jednak powiedzieć, 
że skoro w przyjściu Jezusa na świat wypeł-
niły się proroctwa, to może było to ważne dla 
Apostoła Pawła i ludzi jemu współczesnych. 
Co to może jednak oznaczać dla nas dzisiaj? Co 
to oznacza, dla naszego przeżywania świąt Bo-
żego Narodzenia w 2022 roku?

Dla nas oznacza to, że Bóg nie rzuca słów 
na wiatr, że On swoje zapowiedzi wypełnia. 
Jest prawdą, że Izrael, do którego te zapowie-
dzi były kierowane, długo, bardzo długo mu-
siał czekać na ich wypełnienie, ale to w niczym 
nie zmienia faktu, że te zapowiedzi stały się 
rzeczywistością w narodzeniu Jezusa. My też 
mamy obietnice, które Bóg w Swoim słowie 
i przed nami stawia. Może czasem i nam się 
wydać, że Bóg o nich zapomniał, że je nie zre-
alizuje. Narodzenie Jezusa mówi nam jednak 
bardzo wyraźnie, że Bóg to, co zapowiada, 
wypełnia w Swoim czasie. To jest istotne dla 
naszej wiary i nadziei, które w Bogu pokłada-
my. Narodzenie Jezusa, wypełnienie proroctw 
mówi nam i utwierdza w przekonaniu i pew-
ności co do tego, że Bóg wypełni Swe obietni-
ce także i nad nami.

Po drugie, Apostoł zwraca uwagę naszą na 
to dla kogo Jezus - Betlejemskie Dzieciątko 
przychodzi na ten świat. Powiada, że zada-
niem powierzonym mu przez Chrystusa jest to, 
aby dla imienia Jezus przywiódł do posłuszeń-
stwa wiary wszystkie narody. Jezus, przycho-

dząc na świat, przychodzi do wszystkich ludzi, 
do wszystkich narodów. Nie ma i nigdy nie 
będzie takiego człowieka, dla którego Jezus na 
ten świat by nie przyszedł, dla którego by się 
nie narodził. Jezus burzy wszelkie przeszkody, 
granice, które ludzie sobie pobudowali. On 
chce być i jest dla wszystkich, dla bogatych  
i biednych, dla silnych i słabych. On chce być 
i jest dla nas wszystkich i dla każdego z nas  
z osobna. Czyż to nie jest wspaniałe, że każdy 
człowiek, każdy z nas może powiedzieć, że Je-
zus przyszedł na ten świat dla całej ludzkości, 
dla wszystkich ludzkich pokoleń, a więc i dla 
mnie, dla mojego życia, dla mojego zbawienia. 
Nikt nie jest z tego wyłączony. 

Po trzecie, ta betlejemska Dziecina nie przy-
chodzi do nas z pustymi rękami. Jezus narodzo-
ny w Betlejem chce wszystkich napełnić łaską 
i pokojem. Tej łaski i pokoju Apostoł życzy 
chrześcijanom w Rzymie i można powiedzieć, 
że tych darów życzy także i nam wszystkim na 
te święta, jak i na każdy następny dzień na-
szego życia. Wszyscy ludzie, każdy z nas tym 
pokojem i łaską może być objęty. Dowodem 
na to jest właśnie Boże Dziecię narodzone  
w ubogiej stajence i położone w żłobie. Ono 
jest dostępne dla wszystkich. Ten pełen uroku 
obrazek świąteczny o bardzo prostej wymowie 
jest naprawdę zrozumiały dla każdego: dla 
dorosłych, dla dzieci, dla ludzi prostych i wy-
kształconych. Tego wielkiego faktu nie zmie-
nia w niczym to, że nie wszyscy ludzie tę ła-
skę i pokój do swojego serca i życia przyjmują. 
Niestety, niewiele w tym względzie zmieniło 
się przez dwa tysiące lat od narodzin Jezusa. 
Dzisiaj także wielu ludzi  darów betlejemskiej 
Dzieciny nie przyjmuje do swego serca i życia. 
Choć przyjęcie tych darów powinno być dla 
nas łatwiejsze od tych wszystkich, którzy byli 
świadkami narodzenia Jezusa, czy od chrześci-
jan w Rzymie, do których pisze Apostoł Pa-
weł. My przecież nie zaczynamy dopiero po-
znawać całej historii zbawienia świata. Nie 
jesteśmy dziś zdani tylko na zwiastowanie 
anielskie i fakt narodzenia Dziecięcia Bożego. 
My znamy całą historię zbawienia; nie tylko 
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żłobek w Betlejem, ale i krzyż na Golgocie, 
nie tylko niemowlę owinięte w pieluszki, ale  
i ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa, 
który jest naszym Zbawicielem. Tym bardziej 
zatem łaska i pokój, jaki przynosi nam Jezus, 
to dary, które powinny być dla nas ze wszech 
miar pożądane, wobec tych darów nikt nie po-
winien przechodzić obojętnie. Łaska i pokój, 
które przynosi na świat Boża Dziecina, należą 
do źródła naszej bożonarodzeniowej radości.

Chrystus dla nas się narodził, wypełniając 
Boże zapowiedzi składane ustami proroków. 
On przyszedł dla naszego zbawienia, przyszedł 
po to, abyśmy mogli żyć w Bożej łasce i poko-
ju, przyszedł, aby wybawić ludzi, wszystkich 

ludzi z niewoli szatana, grzechu i śmierci. Oto 
poselstwo dzisiejszego świątecznego dnia.

Oby ta wieść o narodzonym dla nas Zba-
wicielu wypełniła nasze serca, nasze rodziny  
i nasze domy w te świąteczne dni. Niech ra-
dość z tego, że mamy Zbawiciela, który jest  
z nami przez cały czas ziemskiej drogi, prowa-
dzi nas przez wszystkie dni  naszego życia. Od-
dajmy zatem chwałę i cześć Jezu-
sowi Chrystusowi, że i dla nas na 
ten świat przychodzi. Amen. 

ks. Władysław Wantulok

W trosce o Dom Boży
 Rok 2022, który dobiega końca, był i nadal 

jest rokiem szczególnym nie tylko dla parafii, 
ale także pośród dróg życia każdego z nas, kiedy 
to wszyscy postawieni zostaliśmy wobec nowej 
rzeczywistości związanej z wojną na Ukrainie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nie byli obojętni 
na wszelkie organizowane w ciągu roku akcje 
pomocowe dla Ukrainy. Wasza wielkość i do-
broć serc pięknie wpisują się w słowa Henryka  
Sienkiewicza, który powiedział”

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: 
ona daje życie”.

W minionym roku parafia borykała się  
z wieloma problemami remontowymi, a rów-
nolegle toczyła się realizacja projektu termo-
modernizacji naszych obiektów. Projekt jest 
prawie na ukończeniu, jednak podsumowanie 
przyniesionych efektów będzie można dopie-
ro ocenić na wiosnę, po zakończeniu sezonu 
grzewczego. Priorytetem tego roku była „sta-
ra szkoła” w Jaworzu. I to dzięki Waszej ofiar-
ności udało się, choć nie wszystko, ale jednak 
wiele, wykonać.
W „starej szkole” wykonano:
1.) nowe ubikacje damskie
2.) generalny remont dużej salki: cyklinowanie 
i malowanie podłogi, wymiana oświetlenia, 
malowanie  ścian, wykonano szafę do użytku 

grup parafialnych
3.) remont pomieszczenia na nową kuchnię 
parafialną.
Na plebani w Jaworzu: malowanie wszystkich 
pomieszczeń,
Jasienica na cmentarzu: wybrukowano część 
chodników.

Znaczne środki parafialne zostały także wło-
żone w realizację programu termomoderniza-
cji. Większa część z nich do nas wróci po osta-
tecznym rozliczeniu z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska.

Do czasu tego rozliczenia stale będziemy bo-
rykać się z finansami. Tak więc wielka prośba 
do Was, by swoje należności wobec parafii re-
gulować możliwie jak najszybciej.

Prosimy o wyrozumiałość, by nie doszło do 
zablokowania jej funkcjonowania.

Ważnym wydarzeniem w życiu naszej 
parafii było spotkanie w Jaworzu w dniu 
08.10.2022r

Spotkanie prowadził kurator parafii R. Mil-
li i zaraz na początku skierował kilka słów do 
zebranych:

 „Chciałem wszystkich bardzo serdecznie 
przywitać na spotkaniu świeckich członków 
Rady Parafialnej w Jaworzu z wiernymi, któ-
re poświęcone będzie problemom związanym 
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z życiem i funkcjonowaniem naszej para-
fii. Dziękuję za to, że tu jesteście, bo to tak-
że świadczy o waszej przynależności i waszej 
trosce o przyszłość parafii. Wszystkie ważne 
chwile poruczamy zawsze naszemu Panu. Tak 
chcemy czynić i dzisiaj, a o słowo i modlitwę 
poproszę proboszcza.

Moi drodzy! Rok bieżący jest dla naszej pa-
rafii rokiem jubileuszowym - 240 lat historii.

Główne obchody mamy już za sobą. W ten 
jubileusz wpisują się także dwa mniejsze: 110 
lat Ewangelickiego Chóru Kościelnego i 25 lat 
zespołu „CANTATE”

Historia naszej parafii zapisana jest wielo-
ma chlubnymi kartami, które tworzyli wierni 
minionych pokoleń. Pokoleń, którym zawsze 
głęboko na sercu leżały sprawy parafii, kościo-
ła i dbałość o jej przyszłość.

To dziedzictwo wiary naszych przodków  
chcemy nieść dalej. Wkroczyliśmy w kolej-
ne dziesięciolecie, w którym do zapisania są 
nowe jej karty. I ważne jest, by pisały je kolej-
ne pokolenia.

Wszyscy mamy jakieś sprawy, które nas bolą, 
które są naszym zatroskaniem. Mówimy o nich 
w naszych rodzinach, w różnych gremiach pry-
watnie a nie mówimy tego głośno w Kościele. 
Nie mówimy, bo nie mamy takiej sposobności. 
Owszem, jest nią roczne zgromadzenie parafial-
ne. Ale tam jest tyle formalnych spraw, które 
trzeba załatwić, wiele sprawozdań, że na dys-
kusję problemową nie ma już czasu.

I tu Rada Parafialna wyszła z inicjatywą tego 
spotkania, by umożliwić naszym wiernym wy-
powiedzieć się w sprawie różnych problemów 
związanych z życiem i jej funkcjonowaniem.  
I choć tu wasze tu głosy, nie mają mocy praw-
nej, nie możemy podejmować żadnych uchwał, 
to jednak mają być wskazaniem kierunku dzia-
łania na przyszłość dla Rady Parafialnej.

Z pewnością pośród różnorodności życia  
i funkcjonowania, działających wielu grup i kół 
– można by znaleźć wiele spraw, które trzeba by 
usprawnić i ubogacić. I z pewnością są proble-
my, które nas mniej lub bardziej poruszają.

A ponadto trzeba uczynić wszystko, by to, 
co już mamy, za chwilę nie utracić, bo wszę-
dzie powoli zaczyna nam brakować nowego 
młodego narybku.

Dlatego dziś pragniemy jako Rada Parafial-
na bardzo gorąco do wszystkich zaapelować: 
byście włączyli się do współpracy, do działa-
nia, ale przede wszystkim do aktywizowania 
młodych serc, które będą mogły w przyszłości 
dźwigać odpowiedzialność za nasz kościół. To 
nie jest sprawa tylko naszych księży. To jest 
zadanie dla nas wszystkich: rodziców młodego 
pokolenia, ich dziadków, wszystkich, którym 
leży na sercu dobro i przyszłość  naszych dzieci 
i przyszłych pokoleń.

Pozwólcie na małą refleksję z dzieciństwa 
i lat młodzieńczych. Pamiętam, że to właśnie 
nasi rodzice i dziadkowie ustawicznie nas wy-
pychali z domu: by iść do Kościoła, by iść na 
spotkanie młodzieży czy też próby chóru.

I to była ich rola, by tę przynależność do 
swego Kościoła i parafii wpajać w  serca dzieci 
od najmłodszych lat. A jak jest dzisiaj? Czy tak 
czynimy, czy też tylko oczekujemy, by ktoś to 
zrobił za nas.

Nie bójmy się działania. Wszak  w każdym 
z nas często drzemie ukryta siła, którą musimy 
co dzień ożywiać, rozpalać – by czynić swoje 
życie piękniejszym – także tu w parafii.

Mikołaj Gogol powiedział: „W duszy czło-
wieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien 
ją ujawniać.”

A my często ograniczamy nasze działania 
tylko do tego, co nam pasuje, co jest łatwiejsze 
- odkładając na  później, na drugi plan spra-
wy duchowe. Mało tego, często talenty, które 
w nas drzemią (a każdy jakieś ma) dusimy w 
sobie, nie dając im się rozwinąć i być użytecz-
nymi pośród zborowego życia.

Spróbujmy w tym roku jubileuszowym, pod-
jąć zobowiązanie każdy w swym sercu, które bę-
dzie wyzwaniem ku większej aktywności nasze-
go duchowego życia w rodzinie i w zborze. Tej 
aktywności wszystkich z nas dziś potrzeba naszej 
parafii, Kościołowi, ale też każdemu z nas.
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Poetka w jednej  ze strof wiersza pt. „Pieśń 
w utrapieniu” powiada:

„Lecz chwile płyną i jutro zaświeci
W jasnej pogodzie promieniami słońca;
Los się uśmiechnie, a Ty, nasz obrońca,
Udarzysz Łaską wierne Twoje dzieci.”
I myślę, że dla tych wielu spraw,  nad któ-

rymi tu dziś będziemy się pochylać , ku wspól-
nemu dobru - i dla nas także zaświeci słońce, 
w blasku którego Pan nas będzie wzmacniał, 
prowadził i błogosławił.

Życzę wszystkim, by nasze obrady prze-
biegały w spokoju, czas wypełniała rzeczowa 
dyskusja płynąca z głębi Waszych serc, z głębi 
duszy każdego  z Was”.
Sprawy podnoszone na zebraniu:
- problemy związane z cmentarzami i nieopła-
conymi grobami;
-pozyskiwanie nowych członków do chóru  
i zespołu „Cantate”;
- sprawy młodzieży, której najwięcej poświę-
cono czasu i najwięcej było wypowiedzi.
Jedną z propozycji było:
- by jeśli parafię będzie na to stać, zatrudnić 
dodatkowo młodego wikariusza, który zajmie 
się młodzieżą. I tu kilkakrotnie była podnoszo-
na kwestia odpowiednich predyspozycji do tej 
trudnej pracy;
- sprawy diakonijne – systematyczne odwie-
dzanie osób chorych, tych, którzy są na stałe 
przykuci do swych łóżek;
- propozycja, by w sprawach trudnych dla pa-
rafii bardziej zawierzyć mocy działania Du-
cha Świętego  poprzez codzienną modlitwę  
i wspólne spotkania modlitewne;
- propozycja cyklicznych spotkań z wiernymi, 
raz w kwartale, z podaną wcześniej propozycją 
tematyczną.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się w dru-
giej połowie stycznia. Tematyka dotyczyć bę-
dzie:
- likwidacji nieopłaconych grobów,
- formy dystrybucji komuni: wokół ołtarza i inne,
-propozycje nowych form spotkań dla senio-
rów (urodzinowych Jubilatów),

- sprawy, które najbardziej nurtują wiernych.
Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim, którzy przykładają 
swój czas i serce, w to wspólne dzieło, jakim 
jest życie i funkcjonowanie naszej parafii.

Niechaj te nadchodzące święta będą dla 
Was pełne radości, spokoju, ale też niosące tę 
obfitość doznań, gdzie Wasze serca otwierać 
się będą i dają się ponieść temu prawdziwe-
mu przeżyciu wieści Godowej. A na nowy rok:
Pon Bóczek niech Wom we wszystkim błogo-
sławi,
Obdarza zdrowiem, miłością i radość Wam 
sprawi,
A o wszystko inne – prosić chciejcie,
On ma tą moc – więc nadzieję miejcie.
A może jeszcze coś chciałoby się dodać:
Niech więź z parafią w sercach mocno tkwi,
Bogactwem w Was pieśń i ona wciąż brzmi,
Przeplata Wam ścieżki, chwile życia zdobi,
Ku wdzięczności za wszystko zawsze sposobi.

Strofy poezji niech także poruszają Was do 
żywej refleksji.
Melodia wieczoru  wigilijnego.     Maria Pilch
Cichy radosny wieczór pokoju -
Milknie głos bólu, zwątpień i trwóg.
Tęsknot spełnienie świata wśród znojów,
Nowych nadziei pełni się cud.
Wieścią promienną dzwony rozbrzmiały,
Płynie zwycięska w świata dal:
Zeszedł na ziemię Jezus, Król chwały,
Zorze jaśnieją zbawczego dnia.
Idzie Zbawiciel w ciszę godową;
 Łaski bogactwo duszy twej śle.
Schodzi do ciebie dzisiaj na nowo,
Bo w sercu twoim zrodzić się chce.
Usłysz wezwanie Bożej miłości,
Wszak już od wieków wiernie trwa.
W duszy wesele nowe zagości,
Jasność wśród mroków, godowy 
raj.

Kurator Parafii
Ryszard Milli



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 1088

W dniach 25-27 października 2022 roku odby-
ła się wizytacja Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Jaworzu.

We wtorek 25 października w ramach wizyta-
cji bp Adrian Korczago wraz z przedstawicielami 
Rady Diecezjalnej: kuratorem Tomaszem Bujo-
kiem oraz ks. radcą Waldemarem Szajthauerem 
spotkali się z Radą Parafialną Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Jaworzu. W trakcie spotka-
nia rozmawiano na temat charakterystyki pa-
rafii, jej sukcesów, przedsięwzięć oraz wyzwań, 
jakie przed nią stoją. 

Po zakończonym zebraniu biskup wziął udział  
w spotkaniu z Ewangelickim Chórem Kościel-
nym pod dyrekcją Krystyny Gibiec, podczas 
którego w niezwykle sympatycznej atmosferze 
prowadzono rozmowy i dzielono się wspomnie-
niami. 

Wizytacja 
naszej parafii przez 

bp Adriana Korczago



9

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 108www.parafiajaworze.pl

W środę 26 października biskup dokonał 
przeglądu ksiąg metrykalnych i finansowych,  
a także dokumentacji parafialnej. 

W dalszej kolejności wraz z proboszczem 
ks. Władysławem Wantulokiem uczestniczył  
w spotkaniach z Wójtem Gminy Jaworze dr. Ra-
dosławem Ostałkiewiczem oraz Wójtem Gmi-
ny Jasienica Januszem Pierzyną. Podczas wizyty 
omawiano bieżące kwestie dotyczące funkcjo-
nowania gmin, wyzwania, na jakie napotyka-
ją miejscowe władze, plany na najbliższy czas, 
a także aspekt współpracy władz świeckich  
z ewangelickimi parafiami. Biskup w towarzy-
stwie jaworzańskiego proboszcza odwiedził tak-
że ks. Stanisława Filapka – proboszcza Rzymsko-
katolickiej Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu.

W czwartek 27 października bp Adrian Korcza-
go odwiedził Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Kościuszki w Jasienicy, w której miało miejsce 
spotkanie z dyrektor mgr Jolantą Duźniak oraz 
wicedyrektor mgr Wiolettą Machalicą. Obec-
ni byli również ks. Władysław Wantulok wraz  
z pastorową Anną Wantulok. Rozmowy do-
tyczyły życia codziennego w szkole, nauczania 

lekcji religii, aspektów tolerancji wyznaniowej 
wśród zróżnicowanych wyznaniowo uczniów 
oraz specyfiki funkcjonowania szkoły. W ra-
mach tej wizyty odbyło się również spotkanie  
z gronem pedagogicznym oraz uczniami klas 
5-8. W trakcie swego przemówienia biskup pod-
kreślał znaczenie mądrości życiowej, zachęcał, 
by cenić sobie możliwość chodzenia do szko-
ły oraz dzielił się doświadczeniami odwiedzin  
w szkołach na afrykańskim kontynencie. Spo-
tkanie uświetnił śpiewem szkolny zespół.

Na zakończenie wizytacji bp Adrian Korczago 
odwiedził rekonwalescenta ks. Andrzeja Krzy-
kowskiego, który nie mógł aktywnie uczestni-
czyć w czasie wizytacji biskupa ze względu na 
zwolnienie lekarskie po przebytym zabiegu.

źródło:https://cieszynska.luteranie.pl/
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Zatrzymane w kadrze
Każdego roku, 1 listopada, w dniu Pamiątki Umarłych odbywają się nabożeństwa cmentarne w Jawo-

rzu i Jasienicy. Dla odwiedzających groby swoich bliskich jest to chwila refleksji nad życiem, jego przemi-
janiem i nadzieją życia wiecznego, jaką w sercu nosi każdy chrześcijanin.

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, 
a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich”.        Hebrajczyków 13,7
Na jaworzańskim cmentarzu są groby trzech proboszczów: ks. Hermana Kotschego, ks. Pawła Wałacha 

i ks. Jana Lasoty. Ich grobami opiekuje się parafia. W dniu Pamiątki Umarłych nie zapominamy o ich 
grobach i zawsze w tym dniu składamy kwiaty jako wyraz pamięci i wdzięczności za służbę duszpa-
sterską w naszej parafii. Dbałość o stan i wygląd w ciągu całego roku jest na uwadze członków Rady 
Parafialnej z komisji cmentarnej.

Od wielu lat na naszych cmentarzach w Jaworzu i Jasienicy odbywa się kwesta cmentarna, a zebrane 
środki wspierają prace, jakie parafia podejmuje w celu ulepszenia cmentarzy. W ostatnich latach dokona-
no odnowy lub budowy ścieżek, które mają ułatwić poruszanie się po cmentarzu.
Kwestującymi są członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i członkowie Rady Parafialnej.
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Rok 2022 był dla parafii rokiem jubileuszowym 240-lecia powstania parafii i budowy Domu Modli-
twy w Jaworzu. Z tej okazji odbyło się wiele uroczystości, które rozpoczęły się w marcu. Główne uroczy-
stości odbyły się w sierpniu w czasie Pamiątki Poświęcenia Kościoła. Na zakończenie jubileuszu odbył 
się 5 listopada koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Jednym z wydarzeń ob-
chodów jubileuszowe-
go roku był koncert, który 
odbył się 16 października  
w ramach festiwalu Citha-
ra Sanctorum. W koncercie 
wystąpili artyści z Kole-
gium Muzyki Ewangelickiej  
w Krakowie: Blanka Dembosz
-Tondera, Katarzyna Wiwer, 
Zofia Trystuła-Hovhannisy-
an, Adrianna Kafel; Wassim 
Ibrahim, Paweł Solecki.
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Pomoc dla Ukrainy
Wszyscy jesteśmy świadkami wielkiej tra-

gedii, jaka ma miejsce za naszą wschodnią 
granicą. Wojna, którą prowadzi Rosja przeciw-
ko Ukrainie, dotyka nie tylko żołnierzy, któ-
rzy walczą na froncie przeciwko rosyjskiemu 
agresorowi, ale także ludności cywilnej. Wie-
lu Ukraińców znalazło schronienie w naszym 
kraju, także na terenie naszej parafii. Pragnę 
bardzo serdecznie podziękować tym wszyst-
kim, którzy przyjmowali i w dalszym ciągu 
przyjmują uchodźców w swoich domach. To 
jest piękny wyraz realizacji przykazania miło-
ści, które jest przecież najważniejszym przyka-
zaniem, jakie mamy od naszego Pana.

Parafia niestety nie mogła ze względu na 
prowadzone prace remontowe bezpośrednio 
przyjąć uciekinierów w swoich budynkach, 
ale włączyła się w akcje, które były organizo-
wane w gminie Jaworze i w gminie Jasienica. 
Parafia także wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną  
w Jaworzu zorganizowała dwie akcje. Pierw-
sza miała miejsce w październiku i polegała na 
zbiórce świec dla żołnierzy ukraińskich walczą-
cych na froncie, by mieli trochę światła i cie-
pła w okopach. Okazało się także, że świeczki 
były też przekazywane ludności cywilnej, któ-
ra była dotknięta brakiem energii elektrycznej 
przez działanie rosyjskiego agresora. Druga ak-
cja trwała od połowy listopada do początku 
grudnia. Akcja ta polegała na zbiórce ciepłej 
odzieży i bielizny. Byliśmy pod wielkim wra-

żeniem, jak 
ta akcja zo-
stała przyjęta 
przez naszych 
p a r a f i a n . 
Odzież dotar-
ła na Ukrainę  
i była przede 
w s z y s t k i m 
sk i e rowana 
do osób cy-
wilnych, choć 
do żołnierzy 
także. Para-
fia ze środ-
ków, które 
były zbierane 

na pomoc Ukrainie, przekazała pieniądze dla 
„Betanii” (jest tam w tej chwili ośrodek dla 
uciekinierów). Ze środków parafialnych zaku-
piono nową bieliznę, która pojechała z trans-
portem na Ukrainę.

W październiku i w listopadzie parafia włą-
czyła się w akcję prowadzoną przez Centrum 
Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie „Prezent 
pod choinkę”. Akcja ta była skierowana na po-
moc ukraińskim dzieciom. Zebrano w Parafii 
prawie 80 paczek. Do tego trzeba jeszcze dodać 
paczki wirtualne, które polegały na wpłaceniu 
75 złotych dla Centrum Misji i Ewangelizacji, 
gdzie ze zgromadzonych środków przygotowy-
wano kolejne paczki dla ukraińskich dzieci. 

Nie pozostaliśmy obojętni na tragedię naro-
du ukraińskiego i przez nasze działanie mogli-
śmy się włączyć w niesienie pomocy naszym 
ukraińskim siostrom i braciom. Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w na-
sze akcje, chcemy bardzo serdecznie podzięko-
wań. Pragnę serdecznie podziękować Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jaworzu za to, że te 
akcje mogliśmy razem przeprowadzić. 

Nie zapominajmy o modlitwie za Ukrainę  
i jej mieszkańców

ks. Władysław Wantulok
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Zamyślić się na chwilę

O intuicji Izajasza
Młody mężczyzna przemierza wzgórza to-

nące w bieli zimy. Nad nim ciężkie od śnież-
nych chmur niebo, w oddali uginające się pod 
czapami mokrego śniegu świerki. Pod jednym 
z nich – skulona postać płaczącego anioła ze 
złamanym skrzydłem. Wręcz słychać delikatne 
łkanie, czuć jego bezsilność, sam „w pośrodku 
ostrej zimy, gdy ciemność kryje świat” (ŚE 45,1) 
– chce się wręcz zaśpiewać. A to jest tylko ilu-
stracja, obraz pierwszej strony książki mojego 
dzieciństwa, a właściwie dzieciństwa mojej 
ukochanej mamy, baśni Ernsta Kutzera o Ja-
nie, wędrowcu, który spotyka posłańca z nie-
bios ze złamanym skrzydłem. To dla bohatera 
opowiadania czytelny znak, by natychmiast 
pomóc, by ulżyć cierpieniu.

Czy o takim znaku pisze prorok Izajasz? Nie 
bez powodu  nazywa się go ewangelistą Sta-
rego Testamentu. Kto, jak nie on, wypowia-
da tak wiele proroctw dotyczących narodzin 
Mesjasza i Jego męki i odnowionej chwały 
Syjonu. Prorok na ponad 700 lat przed naro-
dzeniem Pana Jezusa mówi o Znaku Znaków, 
jedynym w dziejach wszechświata: Oto Panna 
pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem 
Immanuel (Iz 7,14). Izajasz odznacza się głębo-
ką intuicją. A intuicja - to nic innego, jak po-
słuszeństwo wewnętrznemu głosowi, Bożemu 
dotknięciu. W księdze proroka można znaleźć 
wiele niezwykłych znaków, takich jak – meta-
forycznie mówiąc – spotkanie Jana z aniołem, 
co owocuje w jego życiu  niezwykłym błogo-
sławieństwem. Ale to tylko książka dla dzieci.

Zaś zetknięcie się z Nowonarodzonym prze-
mienia człowieka. Nie można być wobec Nie-
go obojętnym. Albo przepełnia nas radość, 
albo, niechęć, nienawiść, frustracja. A przecież 
Zbawiciel jest perłą tak kosztowną, że w po-
równaniu z nią wszystko inne może być uwa-

żane za stratę. W dziecku tajemnica Boga nie 
budzi żadnego niepokoju, dlatego Pan Jezus 
staje się Dzieckiem.

Bezsilność anioła ze złamanym skrzydłem 
i bezradność Niemowlęcia w Betlejemskiej 
Grocie woła o reakcję, porusza głęboko. Jak się 
zachowam?

dk Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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Okruchy sztuki
Dziewczynka 

o przejmującym 
spojrzeniu

Słynna na całym świecie fotografia powsta-
ła w 1984 roku w obozie dla uchodźców Nasir 
Bagh w Afganistanie i przedstawia 12-letnią 
afgańską dziewczynkę, której oboje rodziców 
zginęło podczas sowieckiego nalotu na jej ro-

dzinną wioskę. Dziewczynka musiała uciekać 
na granicę afgańsko-pakistańską i stamtąd 
wyjechać, by żyć w obcym kraju z setkami 
innych uchodźców. Tam właśnie zauważył ją  
i sportretował Steve McCurry. Dopiero zaczy-
nał swoją karierę i relacjonował wydarzenia 
mające miejsce w Afganistanie. Dziewczyn-
ka musiała przedzierać się przez góry i lasy  
z babcią, bratem i trzema siostrami przez pra-
wie dwa tygodnie i przebywała w dwóch in-
nych obozach dla uchodźców, zanim dotarła do 

ostatniego miejsca pobytu, a wszystko 
to w wieku 11 lat.

Steve McCurry podczas podróży 
przekroczył granicę Pakistanu, aby 
pracować w obozie dla uchodźców. 
Pewnego razu wszedł do namiotu,  
w którym mieściła się szkoła dla dziew-
cząt. Zobaczył tam piękną dziewczynę 
o mądrym, kruchym spojrzeniu i zie-
lonych, przeszywających oczach. Lewą 
ręką – nigdy nie robił zdjęć prawą 
ręką, bo została uszkodzona w dzieciń-
stwie – zrobił kilka ujęć dziewczyny, 
która bez burki wyszła z namiotu. Póź-
niej, kiedy zdjęcie już stało się sławne, 
McCurry powiedział, że fotografując 
wiedział, że zrobił świetny portret, ale 
nigdy nie mógł wiedzieć, że przyniesie 
mu on światowe uznanie. Wkrótce po 
opublikowaniu zdjęcia przez National 
Geographic okrzyknięto je „najbardziej 
rozpoznawalną fotografią” w historii 
magazynu.

Przez wiele lat czytelnicy magazynu, 
pasjonaci fotografii i ludzie na całym 
świecie zadawali sobie pytanie, kim 
jest ta dziewczynka. Steve McCurry 
chciał ją odnaleźć, w latach 90-tych 
dwukrotnie jeździł do Afganistanu, ale 
niestety mu się to nie udało. W 2002 
roku udał się do tego samego obozu 
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dla uchodźców i pokazał miejscowym zdję-
cie dziewczyny z okładki magazynu National 
Geographic. Jeden z nich znał jej brata i udał 
się po nią do rodzinnej wioski. W ten sposób 
doszło do spotkania po latach. Dziewczyna na-
zywała się Sharbat Gula i kiedy została zna-
leziona w wieku około 29 lat, powiedziała, że 
do tej pory nigdy nie widziała swojego zdjęcia  
i nie wiedziała, że stało się ono ikoną. Przy-
znała jednak, że bardzo wyraźnie pamięta mo-
ment, w którym została jej zrobiona fotogra-
fia, ponieważ był to jej pierwszy raz w życiu. 
Po raz drugi w życiu zrobiono jej zdjęcie pod-
czas ponownego spotkania z McCurry w 2002 
roku, 17 lat później po wykonaniu jej słynnego 
portretu.

Trzy dekady temu Steve McCurry zrobił 
prawdopodobnie najbardziej kultowe zdjęcie 
wszechczasów. Zdjęcie wielokrotnie ekspono-
wane nagradzane, kopiowane, publikowane 
i sprzedawane w najróżniejszych miejscach. 
Tymczasem okazało się, że bohaterka fotogra-
fii nawet nie zdawała sobie sprawy z rozgło-
su. Miejsce, w którym żyła, było całkowicie 
odcięte od zachodniego świata, kultury, sieci 
powiązań społecznych i finansowych. Jednak 
fotografia odegrała też ważną rolę w histo-

rii konfliktu afgańskiego – poszerzała świa-
domość wojny, trudnej sytuacji uchodźców, 
wzbudzała chęć pomagania.

Steve McCurry pytany w wywiadach  
o popularność tego słynnego portretu, zwraca 
uwagę na wpływ, jaki ten pojedynczy obraz 
wywarł na rzeczywisty świat. „Ludzie zgła-
szali się na ochotnika do pracy w obozach dla 
uchodźców z powodu tego zdjęcia” – mówi – 
„Afgańczycy są z tego niesamowicie dumni, bo 
dziewczyna jest biedna, ale wykazuje wielką 
dumę, hart ducha i szacunek do samej siebie. 
Zdjęcie zwróciło uwagę na ich trudną sytuację 
i zainspirowało wielu ludzi”. Fotografia jest 
niesamowitym dowodem na to, jak bardzo je-
den obraz może kształtować odbiór społeczny. 
Pokazuje też, jak ważna jest praca fotografów 
wojennych, którzy bardzo często z narażeniem 
własnego życia realizują reportaże w najbar-
dziej niebezpiecznych strefach wojny.

Jak powiedział fotograf i re-
porter Ralph Hattersley: „Robi-
my zdjęcia, aby zrozumieć, co 
nasze życie dla nas znaczy”.

Małgorzata Łuczyna
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Hasło roku 2022
„Tyś Bóg, który mnie widzi” 

1 Mojżeszowa 16,13
Hasło biblijne roku pańskiego 2023 wyjęte 

jest z rozmowy, jaką niewolnica Hagar odbyła  
z aniołem Pańskim posłanym do niej, aby zawró-
cić ją ze zgubnej drogi, jaką obrała. Hagar była 
egipską niewolnicą, która należała do Sary, żony 
Abrahama. Sara była już w takim wieku, że nie 
mogła mieć dzieci, czyli nie było spadkobiercy 
całego dziedzictwa, jakie zgromadził Abraham. 
Wtedy powszechny był zwyczaj, że w takiej sy-
tuacji, dla przedłużenia rodu służące rodziły swo-
jemu panu dzieci. W takiej sytuacji to tak jakby 
sama pani miała potomka. 

Hagar poznajemy w sytuacji, kiedy uciekła  
z obozowiska Abrahama, bo jej pani, Sara chcia-
ła wymierzyć jej karę za niestosowne zachowa-
nie. Stan brzemienny sprawił, że niewolnica za-
częła pogardzać swoją panią. Uznała, że nosząc  
w swoim łonie dziecko, stała się kimś ważnym, 
a przynajmniej „nietykalnym”, bo przecież… Sara 
przedstawiła sytuację Abrahamowi, który zgo-
dził się z żoną, że niewolnicę należy przywołać 
do porządku. Służąca powinna znać swoje miej-
sce i odpowiednio odnosić się do swojej pani.

Hagar uciekła na pustynię. Uciekła w poczuciu 
krzywdy, uważając, że jej stan powinien uspra-
wiedliwić jej zachowanie. Spodziewaną karę, 
którą miała otrzymać, uznała za krzywdę i nie-
sprawiedliwość. I w tym poczuciu krzywdy nie 
dostrzegła w swoim zachowaniu nic niewłaści-
wego. Zapomniała o tym, że jest tylko niewolni-
cą, a wtedy znaczyło to, że jest własnością swojej 
pani, z którą ona może zrobić, co jej się podoba.

Ucieczka Hagar z obozowiska była próbą 
uniknięcia konsekwencji, jakie miała ponieść.  
W całej tej sytuacji nie można powiedzieć o niej, 
że nie znała swoich obowiązków i pozycji wobec 
swojej pani.

Hagar, uciekając z obozowiska Abrahama, 
może myślała, że w ten sposób ucieknie od tego 
wszystkiego, co zaszło w ostatnim czasie w jej 
życiu. Hagar chciała to wszystko zostawić, może 

zapomnieć, może uciec od tego. Zapewne szuka-
ła usprawiedliwienia dla siebie, za to co zrobiła. 
Może zastanawiała się nad powrotem i okaza-
niem skruchy, szukając dobroci ze strony Sary. 
Może w jej myślach coraz mocniej pojawiało się 
pytanie: co dalej? Hagar podążała drogą, która 
nie miała perspektyw. Była zbiegłą niewolnicą, 
kobietą, na bezdrożach, bez środków do życia, 
bez ochrony w ówczesnym świecie zdominowa-
nym przez mężczyzn. 

Brnąć dalej, czy zawrócić?

W takiej sytuacji przychodzi do niej anioł Pań-
ski. To on podejmuje decyzję jaką ma podjąć Ha-
gar. Hagar usłyszała: Pan usłyszał o niedoli two-
jej. Nieważne było to, jakie były tego powody, 
ile winy ponosiła Hagar za swoje postępowanie 
i stosunek do Sary. Bóg mówi jej, że w sytuacji, 
w jakiej się znalazła nie jest sama. Bóg nie opusz-
cza człowieka w tarapatach, mimo że sam je na 
siebie ściąga. Hagar usłyszała, że ma wrócić do 
swojej pani i poddać się pod jej władzę. Anioł 
Pański w ten sposób mówi Hagar, ze ma przyjąć 
na siebie konsekwencje swojego postępowania. 
Tym bardziej to wskazanie, żeby zawróciła, stało 
się istotne, kiedy usłyszała dalszą perspektywę, 
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jaką jej odsłonił anioł: Rozmnożę bardzo potom-
stwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie 
go można policzyć.

Hagar zwróciła się do Boga, który mówił przez 
anioła: Tyś Bóg, który mnie widzi… wszak oglą-
dałam tego, który mnie widzi.

I w ten sposób Hagar jako pierwsza wypowie-
działa fundamentalną prawdę wiary, że Bóg wi-
dzi wszystko, nic i nikt nie może ukryć się przed 
Jego spojrzeniem. Adam w raju myślał, że ukry-
je się w zaroślach przed Bożym spojrzenie. Kain 
myślał, że nikt nie widział jego zbrodniczego czy-
nu. Jonasz, że ukryje się pod pokładem statku. 

Psalmista, próbując uchwycić wszechogarnia-
jącą obecność Boga, śpiewał: Panie, zbadałeś 
mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wsta-
ję… wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach mo-
ich… ogarniasz mnie z tyłu i przodu.

Bóg mnie zna i widzi. Nasz Bóg jest Bogiem 
widzącym i słyszącym. Dostrzega moją sytu-
ację, moje decyzje i wybory, moje drogi, czy te 
właściwe, czy te, które nie mają perspektyw.  
I w tym wszystkim nie zostawia mnie samego. 
Przychodzi z pomocą i ratunkiem, wyciągając mnie  
z licznych upadków, zawracając z błędnych dróg, 
wyrywając z objęć bezsilności, jaką napełnia się 
dusza. Bo moja wiara nie jest wiarą w Boga śle-
pego i głuchego, ale wiarą w Boga, który jest bli-
sko mnie i przychodzi z pomocą, aby wesprzeć 
moje dążenia do naprawy sytuacji, w jakiej się 
znalazłem.

W gruncie rzeczy, bardzo często nasza sytuacja 
podobna jest do sytuacji, w jakiej znalazła się 
Hagar. W każdej sytuacji, w której popełniamy 
błędy, czynimy coś niestosownego, niewłaściwe-
go, to stajemy się podobni do niej. Bo tak jak ona 
próbowała uciekać przed karą za swoje błędy 
tak i my nie potrafimy przyznać się do naszych 
błędów i nie potrafimy zawrócić z obranej dro-
gi. Brakuje nam odwagi, by powiedzieć sobie, że 
ta droga do niczego nie prowadzi. Nie potrafimy  
z pokorą spojrzeć na siebie i powiedzieć, że to 
ja ponoszę odpowiedzialność, nie kto inny. Ucie-
kamy na „pustynię” przed poniesieniem konse-
kwencji. A jakże często odpowiedzialnością za 
zaistniałe sytuacje i zdarzenia obarczamy innych, 
wszystkich wokoło, tylko nie siebie.

Przed ludźmi wiele spraw można zakryć, ale 
nie przed Bogiem. Bóg mnie zna, wie o mnie 
wszystko i widzi doskonale, co noszę w sercu i ja-
kie są moje myśli. Doskonale rozumiał to psalmi-
sta, kiedy śpiewał w psalmie 139: Ty wiesz, kiedy 
siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z da-
leka… Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku 
moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. 

Ta prawda wprowadza nas w nowy rok. Nie 
znamy, co będzie jego treścią, czym się zapisze. 
A po doświadczeniach ostatnich lat związanych 
z kovidem, lockdownem, wojną w Ukrainie  
i powszechnym kryzysem energetycznym i eko-
nomicznym z wielkim niepokojem patrzymy  
w nieznane nam jeszcze dni 2023 roku. Co one 
przyniosą dla mnie, dla kraju, świata. Na wiele 
spraw nie mamy realnego wpływu. Nie jesteśmy 
decydentami politycznymi, gospodarczymi i eko-
nomicznymi tego świata, czy kraju. Jest jednak 
dziedzina, w której to my będziemy decydentami 
i to od nas zależeć będzie, jak będzie wyglądało 
moje życie. Jest nią moja religijna postawa opar-
ta na prawdzie, której źródło jest w ewangelii Je-
zusa Chrystusa. Opierać swoje wybory w zgodzie 
z prawdą ewangelii, budować relacje z ludźmi  
w oparciu o zasady jakich uczy Jezus Chrystus. 
Dokonywać wyborów, które będą w zgodzie  
z nauką apostolską. Iść drogą prawdy, pokoju, 
dążenia do zgody i pojednania, szukając tego, co 
buduje. Na to mamy realny wpływ. To będzie 
widoczne nie tylko dla Boga, który takie dzia-
łania na pewno napełni swoim błogosławień-
stwem, ale widoczne będzie to dla innych. Mamy 
składać świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. 
Mamy przyznawać się do Niego. 

Życzę każdemu czytelnikowi, żeby w przy-
szłym roku udawało się dokonywać właściwych 
wyborów i iść właściwą drogą. Tak, żeby później, 
spoglądając wstecz na złożone świadectwo wia-
ry, móc ze spokojem powiedzieć, że była to wła-
ściwa droga i Bóg widział mnie na niej. Życzę 
ufności w Boże prowadzenie, że na każdej z dróg, 
jakimi przyjdzie nam iść, Bóg nie pozostawi nas 
samych. I tak jak On nas widzi, tak my dostrzeż-
my Go. On jest blisko nas, bo jest Bogiem, który 
mnie widzi.

Ks. Andrzej Krzykowski
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Małe studium biblijne
Poszukiwanie 

żony dla Izaaka
1 Mojżeszowa  rozdział 24

Treść tego rozdziału ks. Janusz Lemański okre-
ślił jako romantyczną opowieść z teologicznym ak-
centem mówiącym o Bożej opatrzności. Tekst ten 
można podzielić na cztery części. Pierwsza, obejmu-
jąca wiersze 1-9, ma miejsce w Kanaanie, w domu 
Abrahama. Druga, obejmująca wiersze 10-27 mówi 
o wydarzeniu odbywającym się w zachodniej Me-
zopotamii w Aram Naharaim (teren dzisiejszego 
Iraku). Trzecia, tak jak poprzednia, opisuje w wier-
szach 28-61 akcję w Mezopotamii, a dokładnie w 
domu rodzinnym Rebeki. Ostatnia część, czwarta, 
opisana w wierszach 62-67 obejmuje wydarzenia, 
podobnie jak pierwsza, w Kanaanie na pustyni 
Negew w okolicach Beer Lachaj Roj.

Wiersze 1-9 
Akcja dzieje się w Kanaanie w Beer-Szeba lub 

w Mamre, czyli Hebronie. Biorą w niej udział 
Abraham i jego, nie wymieniony tutaj z imie-
nia sługa, którym najprawdopodobniej był Elie-
zer (1 Mż15,2). Abraham, po śmierci żony, zdawał 
sobie sprawę z tego, że się zestarzał i kończą się 
dni jego, długiej i bogatej w wydarzenia, ziem-
skiej pielgrzymki. Pielgrzymki, w której otrzymał 
wiele dowodów Bożego błogosławieństwa, ta-
kich jak dostojny wiek, bogactwo, syna wg ciała 
Ismaela i Izaaka, syna obietnicy i przyszłego spad-
kobiercy nie tylko majątku, ale i Bożej obietni-
cy oraz Błogosławieństwa. Niestety, Izaak był 
jeszcze kawalerem. Ten problem nurtował Abra-
hama, człowieka wierzącego w Boga i chcącego, 
by jego ukochany syn również wierzył w jedy-
nego Boga i dostąpił Jego opieki i prowadzenia 
przez życie. Mieszkali w Kanaanie, wśród ludzi 
czczących różne bóstwa, oddając im cześć poprzez 
gorszące praktyki jak prostytucja sakralna. Ludzie 
tam mieszkający nie szukali prawdziwego Boga, 

nie naśladowali Abrahama. A on, w trosce o przy-
szłość syna, o wypełnienie Bożych obietnic, chciał 
znaleźć mu odpowiednią żonę wierzącą w Boga. 

Ponieważ był człowiekiem sędziwym, sprawę 
znalezienia kandydatki na żonę powierzył swemu 
zaufanemu, najstarszemu słudze, zarządcy całego 
swojego majątku. Uczynił to nie apodyktycznym 
rozkazem, ale grzeczną, uprzejmą prośbą. Widzi-
my tutaj zaufanie do pracownika, ale i wyczu-
wamy, że pracownik swoją odpowiedzialnością 
i pracowitością „zapracował” na zaufanie. Abra-
ham jest także wzorem dla prezesów, dyrektorów 
itp. przekazujących polecenie w formie prośby,  
a nie dyktatu albo rozkazu. Abraham prosił sługę, 
aby złożył przysięgę na Pana, Boga nieba i Boga 
ziemi, że pójdzie do jego ojczyzny i rodziny i tam 
znajdzie żonę dla Izaaka. Abraham, jak wiemy 
pochodził z Ur, ale jego krewni przebywali obec-
nie w Haranie, tam gdzie w drodze do Kanaanu 
dotarł Terach, ojciec Abrahama. Wierny sługa 
przewidział ewentualny problem. Co zrobić, jeżeli 
wybrana kobieta nie będzie chciała opuścić ro-
dziny i udać się daleko, do Kanaanu, do Izaaka? 
Czy ma Izaaka do niej zaprowadzić, czy ma Izaaka 
wyprowadzić z Kanaanu? Abraham stanowczo 
przeciwstawił się takiemu rozwiązaniu i powie-
dział: „strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna 
mojego.” Podstawą tego zdecydowanego sprzeci-
wu było Boże powołanie do tej ziemi, którą jemu 
i potomstwu Bóg obiecał i do której go doprowa-
dził. Patriarcha po raz kolejny ukazał swoją wia-
rę w Boga i Jego pomoc. Swoją wiarę, pewność 
wyraził słowami: „On pośle anioła swego przed 
tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego.” 
Dla uspokojenia swojego sługi powiedział mu, że 
zwalnia go z przysięgi, jeżeli ta kobieta nie będzie 
chciała przyjść do Ziemi Obiecanej. Dopiero wte-
dy sługa złożył przysięgę, biorąc Boga na świadka 
i wykonawcę kary w razie jej niewykonania.

Wiersze 10-27
Scena opisana w tych wierszach ma miejsce  

w godzinach wieczornych przy studni znajdującej 
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się w Zachodniej Mezopotamii, w Aram-Nahara-
im. Przełożony nad sługami wziął ze stada Abra-
hamowego dziesięć wielbłądów, co miało być 
świadectwem zamożności ich właściciela. Towa-
rzyszyli mu także inni współsłudzy, co także było 
potwierdzeniem bogactwa Abrahama i Izaaka, 
jego spadkobiercy. O tym samym świadczą rów-
nież kosztowności przekazane słudze. Sam fakt 
ich powierzenia słudze świadczy o zaufaniu, ja-
kim Abraham go darzył. To zaufanie z pewnością 
nie pojawiło się z dnia na dzień, lecz w wyniku 
wieloletniego rzetelnego i uczciwego wykonywa-
nia przez owego sługę swoich obowiązków. 

Karawana, pod przewodnictwem Eliezera, ru-
szyła do Aram Naharaim znajdującego się na te-
renie dzisiejszego Iraku i odległego od Beer Szeby 
ponad 800 km. Przyjmuje się, że wielbłąd potra-
fi pokonać dziennie trasę ok. 50 km. Nie wiemy 
jednak, ile czasu zajęła im podróż i jakie trudy, 
niebezpieczeństwa musieli pokonać. Wiemy tyl-
ko, że pewnego wieczoru karawana dotarła  do 
Aram-Naharaim, miasta Nachora, brata Abraha-
ma, znajdującego się na terenie dzisiejszego Iraku 
i zatrzymała się przy studni, życiodajnym źródle 
dla wszystkich istot żywych. Sługa, jak się później 
okaże, miał pewien plan i dlatego nie kazał swo-
im sługom poić strudzone wędrówką zwierzęta. 
Zgodnie z utartym wówczas zwyczajem, wieczo-
rem do studni zdążały kobiety, aby nabrać wody 
potrzebnej do celów domowych i napojenia 
zwierząt należących do rodziny. Przy studni Elie-
zer mógł, spośród wielu kobiet, dokonać wybo-
ru kandydatki na żonę dla Izaaka. Jednak wolał 

nie polegać na swoich możliwościach i rozumie… 
Swoją troskę, sprawę powierzył Bogu, prosząc Go 
nie tylko o znak, ale i dokonanie samego wyboru. 
Prosił Boga, by sam wybrał odpowiednią żonę, 
która się Bogu podoba i aby tym wyborem okazał 
wielką łaskę Abrahamowi. Sługa tak się modlił: 
„Panie, Boże pana mojego Abrahama, poszczęść 
mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi. 
Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców 
tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Nie-
chże więc ta dziewczyna, do której powiem: Na-
chyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona 
powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję - będzie 
tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Iza-
aka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu 
mojemu.” (w. 12-14) Ze słów tej modlitwy wyni-
ka, że sługa prosi o silną kobietę. Dzisiaj mamy 
wodę w domu, jedyny wysiłek to odkręcenie kra-
nu i woda się leje strumieniem. Starsi pamiętają, 
ile trzeba było się natrudzić, aby nabrać wody ze 
studni do prania pościeli, bielizny. Człowiek za-
spokoi pragnienie szklanką wody, ale spragnione 
wielbłądy muszą mieć jej o wiele więcej. Krowa 
wypije 1-2 wiadra wody, a wielbłąd potrafi wy-
pić 120 litrów! A 10 wielbłądów?! Eliezer w tej 
modlitwie prosi też o kobietę o dobrym sercu, 
pełnym gościnności, życzliwą dla człowieka po-
trzebującego pomocy.

Odpowiedź Boga na tę modlitwę była natych-
miastowa, jeszcze przed jej zakończeniem. Do stud-
ni, jak się później okazało, przybyła Rebeka nale-
żąca do bliskiej rodziny Abrahama, jak czytamy 
w w.15 „Rebeka, która urodziła się Betuelowi, 
synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama.” 
Abrahamowy sługa zauważył jej urodę, piękność, 
a o jej dziewictwie z pewnością dowiedział się 
dopiero później. Zauważył jeszcze, że dziewczyna 
zeszła do źródła, napełniła dzban i wyszła. 

Podczas jej powrotu sługa zabiegł jej drogę  
i przedstawił uprzejmą prośbę o trochę wody… 
Rebeka nie namyślała się. Czuła, że ten wędro-
wiec jest bardzo spragniony i potrzebuje pomo-
cy, ratunku. Gdy ten zaspokoił swoje pragnienie, 
stwierdziła, że napoi także jego wielbłądy. Nie 
tylko powiedziała, ale i szybko pobiegła do stud-
ni. Czy jej współczucie dla potrzebujących pomocy 
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człowieka i zwierząt nie zadziwia i nie zachwyca? 
A jej szybkość działania i siła? Nic więc dziwne-
go, że Eliezer patrzał na Rebekę i jej działanie  
z podziwem i zachwytem. Sługa poznał, że Bóg 
pobłogosławił jego podróż, wskazując mu kandy-
datkę na żonę Izaaka. Natychmiast wyjął prezen-
ty dla niej jako wyraz wdzięczności za napojenie 
wielbłądów. Najpierw jeden kolczyk, co sugeruje, 
że przeznaczony był do noszenia w nosie (oka-
zuje się, że ten zwyczaj istniał już dawno, a nie 
dopiero od teraz, ale czy to jest piękne?). Następ-
nie przekazał w darze dwie bransolety. Tymi pre-
zentami przygotowuje dobry grunt dla dalszych 
wydarzeń. Po obdarowaniu kobiety wskazanej 
przez Boga sługa pytaniami „czyją córką jesteś, 
powiedz mi, proszę? Czy w domu ojca twojego 
jest miejsce dla nas do przenocowania?” zasię-
ga informacji o rodzinie i jej majętności. Eliezer 
dowiaduje się, że dziewczyna należy do najbliż-
szej rodziny Abrahama i jest córką Betuela oraz 
wnuczką Milki i Nachora, czyli kuzynką Izaaka. 
Odpowiedź dziewczyny „jest u nas słomy i pa-
szy dużo, jest także miejsce do przenocowania” 
świadczyła o zamożności rodziny, do której nale-
żała i możliwości przenocowania. 

Po otrzymaniu wymodlonego znaku i odpo-
wiedzi na swoje pytania od Rebeki, sługa padł 
na kolana, okazując Bogu szacunek, uniżoność  
i wdzięczność. Tę wdzięczność za okazane dobro, 
wysłuchanie modlitwy i opiekę w podróży wy-
raził słowami modlitwy: „Błogosławiony Pan, 
Bóg pana mojego Abrahama, który nie odmówił 
panu mojemu łaski i wierności swej! Pan prowa-
dził mię drogą do domu braci pana mojego”.

Wiersze 28-61
Akcja tej trzeciej, najdłuższe części, rozgrywa 

się w Mezopotamii, w domu bliskich krewnych 
Abrahama. „Dziewczyna zaś pobiegła i opo-
wiedziała rodzinie matki swej o tym, co zaszło.  
A Rebeka miała brata, imieniem Laban.” Znowu 
zadziwia nas szybkość wybranki, która nie idzie, 
lecz biegnie do domu z zadziwiającą wiadomo-
ścią. Nas, czytelników, też coś zadziwia. Sługa py-
tał o dom ojca, a narrator pisze, że dziewczyna 
pobiegła do domu matki. Komentatorzy ten fakt 

różnie tłumaczą. Jedni dopatrują się wiodącej roli 
seniorki rodu, inni mówią, że Betuel już nie żył,  
a imię jego pojawiało się jedynie na potrzeby ge-
nealogiczne, jeszcze inni przyjmują, że był niedo-
łężnym starcem, za którego rodzina musiała po-
dejmować wszelkie decyzje. Tak więc dziewczyna 
wszystko opowiedziała swemu najstarszemu bra-
tu pełniącemu rolę głowy domu. Po wysłuchaniu 
siostry Laban z zainteresowaniem pobiegł do go-
ścia czekającego przy studni, który przybył z dale-
ka i przekazał Rebece tak wartościowe prezenty. 
Trudno jednoznacznie ustalić, czy Laban z gościn-
ności czy bardziej z chęci dobrego zysku serdecz-
nie zaprasza przybysza do swego domu „Wejdź, 
błogosławiony Pana. Czemu stoisz na dworze? 
Wszak ja wyprzątnąłem dom i jest miejsce dla 
wielbłądów”. Laban  wyciągnął wniosek z rela-
cji Rebeki, dodatkowo potwierdzony widokiem 
oznaki bogactwa, jakim były wielbłądy, że ma 
do czynienia z człowiekiem, któremu Bóg dawał 
szczęście. Być może Laban też wierzył w Boga  
i obdarowanie przez Niego bogactwem. 

Eliezer, tak serdecznie powitany i zaproszony, 
udał się do domu Rebeki i Labana, gdzie został 
gościnnie przyjęty. Gospodarz wpierw zatroszczył 
się o wielbłądy, aby spokojnie ugościć posłańca 
i osoby mu towarzyszące. Następnie Eliezerowi 
i towarzyszącym mu osobom podano wodę do 
umycia nóg a po dokonaniu tej czynności poda-
no posiłek. Jednak Eliezer odmawia spożycia po-
siłku, dopóki nie wywiąże się z powierzonej mu 
misji. Świadczy to o jego sumienności, obowiąz-
kowości i oddaniu Abrahamowi oraz powierzonej 
mu sprawie, a także o sprycie. Na takie stanowi-
sko sługi Laban i jego rodzina zareagowała chęcią 
wysłuchania słów o jego misji.

Eliezer rozpoczął swoją mowę od stwierdzenia, 
że przychodzi nie w swoim imieniu, lecz w imieniu 
Abrahama, którego jest sługą. Następnie określił 
Abrahama i jego żonę Sarę jako osoby obdarzo-
ne opieką Boga i Jego wielkim błogosławień-
stwem. U Abrahama objawiło się to w wielkim 
bogactwie, w wielości stad owiec, bydła, wielbłą-
dów, osłów oraz w posiadanych zasobach srebra 
i złota. Nadto miał wiele niewolnic i niewolni-
ków. U Sary, żony jego pana, obrazem wielkiego 
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błogosławieństwa jest cudowne urodzenie syna  
w jej starości. Powyższe informacje mają przeko-
nać słuchaczy o bogactwie Abrahama oraz o tym, 
że jego syn nie jest tak stary, jakby mogło się wy-
dawać. Rebeka wszak była nie córką Nachora, bra-
ta Abrahama, lecz jego wnuczką. Po tych uwagach 
przekazuje istotną informację dotyczącą bogactwa 
Abrahamowego: „A Sara, żona pana mojego, 
urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu 
syna, któremu oddał całe swoje mienie.”

Następnie Eliezer w nieco skróconej formie 
zrelacjonował zaprzysiężenie i wyznaczone mu 
przez Abrahama zadanie, którym było znalezienie 
żony dla Izaaka wśród jego krewnych. W swojej 
wypowiedzi podkreślił wiarę swego pana w Bożą 
obecność przy wypełnianiu powierzonej misji.  
O tej Bożej obecności przekonali się zresztą zarów-
no sługa, jak i rodzina Rebeki. Dla potwierdzenia 
przytoczył swoją modlitwę skierowaną do Boga 
Abrahama oraz spełnienie przez Boga jego proś-
by. Przekazał także swoje dziękczynienie Bogu 
za otrzymany znak mówiący, że wolą Bożą jest, 
by żoną Izaaka została Rebeka. Po takim „przy-
gotowaniu gruntu” Eliezer zadał istotne pytanie 
dotyczące wypełnienia swego zadania: „Jeśli 
więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność 
panu mojemu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to też 
mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo 
na lewo.” Z kontekstu jasno wynika pytanie: Czy 
zgadzacie się z wolą Boga czy też chcecie działać 
wbrew Jego woli. 

Na to konkretne pytanie pada odpowiedź: 
„Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel: od Pana 
ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic 
dodać. Ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, 
a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł 
Pan”. Zaskakującym jest tutaj wymienienie imie-
nia ojca na drugim miejscu po synu, Labanie. 
Prawdopodobnie najstarszy syn, jako spadkobier-
ca ojcowskich praw, w miejsce schorowanego ojca 
(uwiąd starczy? Alzheimer?) udzielił tej odpowie-
dzi. Odpowiedzi zgadzającej się z wolą Bożą i jej 
podporządkowującej się, czyli zgadzającej się na 
oddanie Rebeki za żonę dla Izaaka. Słysząc tę de-
cyzję, sługa po raz kolejny oddaje cześć Bogu, czyli 
pomyślne załatwienie sprawy nie przypisuje swo-

jej dyplomacji, sprytowi, zaangażowaniu, a Bogu  
i Jego błogosławieństwu. Następnie, zgodnie  
z ówczesnym zwyczajem, przekazał, z wielkiej ra-
dości z powodu pomyślnego wywiązania się ze 
swojej misji, dary Rebece oraz jej matce i bratu. 
Dary dla jej matki i brata były rekompensatą za 
oddanie młodej kobiety innej rodzinie. Pamięta-
my, że Rebeka była silną, szybką i pracowitą ko-
bietą. Z zamążpójściem Rebeki Laban tracił bardzo 
cennego pracownika. Ten zwyczaj przetrwał także 
i u nas, wszak narzeczony, przychodząc do domu 
panny młodej, dokonuje jej wykupienia. 

Dopiero po pomyślnym dokończeniu swojego 
zadania Eliezer i jego współpracownicy wraz z go-
spodarzami przystąpili do uczty. Z tego płynie mo-
rał, o którym wielu, nie tylko młodych, zapomi-
na: najpierw obowiązek a później przyjemności. 
Moja starka mówili mi: „Synku, co mosz zjeść dzi-
sio, zjydz jutro, a co mosz zrobić jutro, zrób dzisio” 
(a jo nie zawdy je usłuchany). Rano, po uczcie, 
Eliezer pragnął wyruszyć w podróż powrotną do 
swojego pana, Abrahama. Jednak matka i brat 
sprzeciwili się, chcąc jeszcze zatrzymać Rebekę  
u siebie na jakiś okres. Niektórzy egzegeci uważają, 
że słowa: „niech zostanie dziewczyna z nami jesz-
cze kilka dni albo dziesięć dni, a potem pójdziesz” 
znaczą za rok lub dziesięć, inni uważają, że chodzi 
tutaj o kilka dni. Ten ostatni czas był potrzebny 
na pożegnanie z rodziną i przygotowanie do po-
dróży. Niemniej jednak Eliezer zdecydowany jest 
natychmiast wyruszyć w drogę powrotną. Może 
obawiał się zmiany decyzji brata i matki Rebeki? 
Powołując się na działanie samego Boga, powie-
dział do nich: „Nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan 
poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym 
poszedł do pana mojego”. Słowa wskazujące na 
Bożą wolę okazały się skuteczne, jednak rodzi-
na chce zasięgnąć opinii osoby najbardziej zain-
teresowanej tym zamążpójściem – Rebeki. „Czy 
chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: 
pójdę.” Zadziwia nas samo pytanie Rebeki o jej 
zdanie. A więc brano pod uwagę zdanie kobiety 
lub też oczekiwano jej sprzeciwu. Krótka, zwięzła 
i treściwa odpowiedź zapytanej o zdanie „pójdę” 
niejednego może zadziwić. Przecież ona nigdy 
wcześniej nie spotkała Izaaka, nie wiedziała, jak 
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wygląda, jaki ma charakter, osobowość, co sobą 
reprezentuje. Jej twierdząca odpowiedź „pójdę” 
świadczy o posłuszeństwie bratu działającego w 
imieniu ojca, a także i matce. Ale jeszcze ważniej-
sze jest tutaj jej posłuszeństwo woli samego Boga, 
który ją wybrał i przeznaczył na żonę dla Izaaka,  
a także na  spadkobierczynię Jego obietnic. Wobec 
zdecydowanej odpowiedzi wybranki nastąpiło 
pożegnanie z rodziną, która udzieliła jej błogo-
sławieństwa: „I błogosławili Rebece, mówiąc do 
niej: Siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone ty-
siące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody 
wrogów swoich”. Tak więc życzyli jej płodności, 
czym nawiązali do Bożego nakazu rozmnażania 
się (1 Mż 1,28) oraz do obietnicy o licznym potom-
stwie, jaką otrzymał Abraham. Życzenie zwycię-
stwa jest jakby wyprzedzające w czasie a doty-
czące zdobycia Ziemi Obiecanej. Po otrzymanym 
błogosławieństwie karawana - prowadzona przez 
Eliezera wraz z Rebeką, jej piastunką oraz służka-
mi – wyruszyła w podróż do domu Abrahama, jak 
pamiętamy odległego o ok. 800 km. 

Wiersze 62-67
W tych wierszach mamy czwartą, końcową, fi-

nałową część historii poszukiwania żony dla Iza-
aka. Wiemy, że Abraham po złożeniu ofiary w kra-
ju Moria dotarł do Beer Szeby, ale w relacji nie 
wspomniano o obecności Izaaka. Narrator w ogóle 
nie wspomina o relacjach pomiędzy Abrahamem 
a synem po wydarzeniu na górze Moria. Możemy 
przypuszczać, że Izaak przeżył tam głęboki szok, 
wstrząs, w wyniku którego wolał być daleko od 
ojca, który chciał go zabić i złożyć w ofierze. Pod-
czas akcji poszukiwania dla niego żony przebywał 
w Beer Lachaj Roj w ziemi Negew „A Izaak, który 
mieszkał wtedy w ziemi Negew, wracał od stud-
ni, zwanej Studnią Żyjącego, który mnie widzi.  
I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na 
polu…”. Użyte w tym tekście słowa hebrajskie wg 
pewnych badaczy sugerują, że Izaak był w głębo-
kiej depresji po śmierci swojej matki. Nie wiemy, 
czy był przy jej śmierci, czy uczestniczył w żałobie 
po niej ani kiedy dowiedział się o śmierci Sary. 
Uważam, że czuł się samotny, opuszczony, bezrad-
ny i bez nadziei. Na ojcu się zawiódł, matka zmarła, 

ma już „swoje roki”, a nie ma żony. Możemy przy-
puszczać, że samotnie włócząc się, popadł w modli-
tewną zadumę i porządkował swoje myśli związa-
ne z minionymi traumatycznymi przeżyciami, które 
zostawiły w nim głębokie ślady. Swoje problemy, 
troski, przeżycia powierzał w modlitwie Bogu. Au-
tor nie przekazał, tak jak to było w przypadku Elie-
zera, słów Izaakowej modlitwy. O treści modlitwy 
możemy jedynie snuć domysły na podstawie wła-
snych, też nieraz dramatycznych, przeżyć. Postaw 
się w jego sytuacji i zadaj sobie pytanie: O czym 
w takiej sytuacji rozmawiałabyś (rozmawiałbyś)  
z Bogiem? Co byś Mu powiedziała (powiedział)? 

Syn Abrahama w tym stanie głębokiej modli-
tewnej zadumy z pewnością nie dostrzegł w odda-
li zbliżającej się karawany. Dopiero gdy usłyszał 
tętent wielbłądów, głosy ludzi, które wyrwały go 
z zamyślenia, podniósł oczy i dostrzegł karawanę. 
„… A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga-
ły wielbłądy.” Również Rebeka podróżująca na 
wielbłądzie dostrzegła mężczyznę i szybko zsiadła 
z wielbłąda. „A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, 
ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda, i zapytała 
sługi: kto to jest ten mąż, który idzie przez pole 
nam na spotkanie? I odpowiedział sługa: to jest 
pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się.”  
O tym, kim jest ten mężczyzna, dopiero dowie-
działa się od Eliezera i zgodnie ze zwyczajem za-
słoniła swoją twarz welonem. Symbolem zarę-
czyn jest właśnie założenie welonu, a jego zdjęcie 
jest znakiem prezentacji narzeczonej.

Narrator nie zrelacjonował dokładnie całego 
powitania, a jedynie poinformował o sprawoz-
daniu Eliezera z misji przekazanym Izaakowi. 
Prawdopodobnie poinformował go o ojcow-
skiej woli i Bożym wyborze Rebeki na żonę dla 
niego. Narrator także nie przekazuje wzmianki  
o rozmowach Rebeki z Izaakiem, lecz prowadzi 
nas od razu do kulminacyjnego momentu całej 
perykopy: „A Izaak wprowadził ją do namio-
tu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę  
i pokochał ją. Tak pocieszył się po śmierci mat-
ki swojej.” Widział ją pierwszy raz i, podobnie 
jak Rebeka nie znała osobowości Izaaka, nie znał 
jej charakteru. Jedynie prawdopodobnie od sługi 
słyszał o jej sile, pracowitości i szybkości działa-
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nia, ale nie były to jego spostrzeżenia. Mimo to 
Izaak, będąc posłusznym woli ojca, oraz, co waż-
niejsze, akceptując Bożą wolę, poślubił Rebekę. 
Bardzo ważną wiadomością jest także to, że ją po-
kochał. Świadczy to o Bożym błogosławieństwie 
okazanym zarówno Izaakowi i Rebece, a także  
o wielkim statusie Rebeki, która przejęła po Sarze 
rolę matki przyszłego narodu.

Ta barwna perykopa zawiera wiele cennych dla 
nas nauk i wzorców. Abraham pokazuje rodzicom 
obowiązek troszczenia się o swoje dzieci i odpo-
wiedzialność za ich przyszłość, także za tę ducho-
wą, religijną. Jak to jest dzisiaj w naszych rodzi-
nach? Bardzo ładnie opisał to ks. Manfred Uglorz 
w „Śladem Ojca wiary” na str. 89 „… Dzisiaj za-
miast troski, bardzo często dostrzegamy beztroskie 
podejście do przyszłości rodziny. Nierzadko zdarza 
się, że wśród młodych ludzi liczy się jedynie teraź-
niejszość. Jutro nie jest brane pod uwagę. Młodym, 
zakochanym ludziom wydaje się, że ich płomienna 
i gorąca miłość rozwiąże i pozwoli uniknąć wszyst-
kich konfliktów, trudności i doświadczeń(…) Nie 
pytają się więc wzajemnie o poglądy na Kościół, 
wyznawaną wiarę, uczucia i życie religijne. (…) 
Nierzadko również rodzice dorastającej młodzie-
ży nie przejawiają większej troski o męża dla córki  
i żonę dla syna. Czasem nieważny jest dla nich 
religijny, duchowy stan posiadania przyszłego 
współmałżonka własnego dziecka.”

Abraham oraz jego sługa uczą nas wiary, za-
ufania w Boga, w Jego obecność, pomoc i ob-
darowanie powodzeniem, szczęściem w przed-
sięwzięciach Jemu powierzonym w modlitwach. 
Bóg wysłuchał modlitwy Abrahama. Wysłuchał 
także modlitwę Eliezera i to zanim ten ją zakoń-
czył. Czy nie przekonałeś się, że Bóg wysłuchu-
je twoje modlitwy zakończone słowami: „bądź 
wola Twoja”?

Abraham uczy nas także zaufania i dobrego 
traktowania podwładnego, pracownika. Nieste-
ty, coraz częściej słyszymy, także i w naszym kra-
ju, o handlu ludźmi, o zmuszaniu ludzi do niewol-
niczej pracy i ich złym traktowaniu. Eliezer, oprócz 
wiary w Boga i powierzaniu swoich trosk Bogu, 
uczy nas tego, z czego ewangelicy kiedyś byli zna-
ni i cenieni, a o czym nieraz zapominają, a mia-

nowicie uczciwego, sumiennego i dobrego wyko-
nywania swojej pracy, powierzonych im zadań. 
Także Rebeka uczy nas pracowitości, nieociągania 
się w działaniu. Ponadto uczy nas serdeczności  
i gościnności. Nade wszystko zaś poucza nas, by 
przyjmować na siebie Bożą wolę i ją wypełniać. 
Mówiąc współczesnym, biznesowym językiem, 
jej się to opłaciło, a to nie z powodu otrzyma-
nych bogatych darów, ale z powodu otrzyma-
nego daru, jakim jest miłość. Izaak również nas 
poucza. Jego modlitwa, może nawet spieranie się 
z Bogiem, została wysłuchana. Otrzymał pomoc 
w postaci żony – pięknej, pracowitej, wierzącej 
w Boga i kochającej go. Już nie był samotnym  
i bezradnym! Również i on uczy nas poleganiu na 
Bogu, na posłuszeństwie Jego woli, na przyjmo-
waniu tego, co Bóg daje.

W omawianej perykopie widzieliśmy, jak Bóg 
prowadził Eliezera. To doświadczenie nasuwa 
nam pytania. Czy dostrzegasz, że Bóg ciebie pro-
wadził i prowadzi? Czy dostrzegasz w swoim ży-
ciu dowody Bożej opieki, dobroci, wsparcia i po-
mocy? Czy potrafisz je wymienić? Jeszcze jedno, 
ważne pytanie: Czy jak Eliezer dziękujesz Bogu  
i wysławiasz Go za otrzymane dary?

Na zakończenie jeszcze jedna myśl. W opowia-
daniu o poszukiwaniu żony dla Izaaka dwie waż-
ne akcje dzieją się przy ważnym miejscu mają-
cym także symboliczne znaczenie. Tym miejscem 
jest studnia! Tam jest życiodajna woda, życio-
dajne źródło. Dla nas życiodajnym źródłem jest 
Bóg objawiony w swoim Słowie, które ciałem się 
stało, w Jezusie Chrystusie. Nasz Zbawiciel także  
i dzisiaj zaprasza do siebie, do źródła życia mó-
wiąc: „Kto napije się wody, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej 
ku żywotowi wiecznemu. (…) Jeśli kto pragnie, 
niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we 
mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popły-
ną rzeki wody żywej” (J 414;7,37-
38). Idź do źródła i za Kananej-
ką zawołaj: „Panie, daj mi tej 
wody”.

ks. Andrzej Mendrok
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Główne artykuły wiary
Część 9

O chrzcie
Część 1: Chrzest w świetle Nowego Testamentu

1. O chrzcie w „Wyznaniu augsburskim”
Artykuł „O chrzcie” w „Wyznaniu augsbur-

skim” jest zaskakująco krótki, a brzmi następu-
jąco: „Kościoły nasze uczą o chrzcie, że jest ko-
nieczny do zbawienia, gdyż przezeń ofiarowana 
jest łaska Boża, i że należy chrzcić dzieci, które we 
chrzcie są ofiarowane Bogu i przyjmowane do 
łaski Bożej. Kościoły nasze potępiają anabapty-
stów, którzy nie uznają chrztu dzieci i utrzymują, 
że i bez chrztu dostępują one zbawienia”. Jest 
więc w nim mowa, że chrzest jest potrzebny do 
zbawienia, że przez chrzest darowana jest łaska 
Boża i że należy chrzcić dzieci. Jest oczywiste, że 
autor „Wyznania augsburskiego”, Filip Melan-
chton w związku z powyższym musiał odrzucić 
naukę nowochrzczeńców, którzy sprzeciwiali się 
udzielaniu chrztu dzieciom.

Nasuwa się pytanie: Dlaczego Melanchton 
w artykule o chrzcie nie poruszył fundamen-
talnego zagadnienia, traktującego o istocie 
chrztu, a więc czym jest chrzest. Czy chciał 
uniknąć niepotrzebnego sporu na forum sej-
mu w Augsburgu w 1530 roku na temat isto-
ty chrztu, która zawiera się w pytaniu: Czym 
jest chrzest? Być może. Ale nie można zapo-
mnieć, że w II artykule „Wyznania augsbur-
skiego”, mówiącym o grzechu pierworodnym, 
jest mowa o chrzcie: „Kościoły nasze naucza-
ją także, iż po upadku Adama wszyscy ludzie 
wydani na świat w sposób naturalny – rodzą 
się z grzechem, tj. bez bojaźni Bożej, bez ufności 
ku Bogu i ze złymi pożądaniami, iż ta ułom-
ność, czyli przyrodzone skażenie prawdziwie 
jest grzechem, ściągającym wieczne potępienie 
i śmierć na tych, co się nie narodzą na nowo 
przez chrzest i Ducha Świętego”. A więc chrzest 
jest dziełem Ducha Świętego i narodzeniem na 
nowo. W IX artykule mowa jest o darowanej 
łasce Bożej w chrzcie, zaś w V artykule „O służ-

bie Kościoła” czytamy: „Albowiem przez Słowo 
i sakramenty, jak gdyby przez środki, udziela-
ny jest Duch Święty, wzniecający wiarę, gdzie 
i kiedy Bóg zechce, w tych, co słuchają ewan-
gelii”. Z tych zdań można skonstruować naukę 
reformacyjną o chrzcie, czym jest chrzest i co 
daje i sprawia chrzest. Być może autor „Wy-
znania augsburskiego” uważał, że to, co zosta-
ło wcześniej powiedziane, wystarczy i że nie 
ma potrzeby powtarzania tego.

Filip Melanchton w IX artykule „Obrony 
Wyznania augsburskiego” powtórzył to, co na-
pisał w IX artykule „Wyznania augsburskiego”, 
ale uzasadnił odrzucenie nauki nowochrzczeń-
ców, podając argumenty za chrztem dzieci.

W Nowym Testamencie wielokrotnie mowa 
jest o chrzcie. Jednak zanim przejdziemy do 
nauki o chrzcie w nowotestamentowych pi-
smach, postawmy pytanie: Czy w środowisku, 
w którym powstało chrześcijaństwo, prakty-
kowano jakieś obrzędy, które przypominają 
chrzest nakazany przez Jezusa Chrystusa?

2. Nowy Testament o chrzcie chrześcijańskim

2.1. Tło religijno-historyczne
Starotestamentowa apokryficzna księga, 

Księga Judyty, opowiada o Żydówce, Judycie, 
która podczas pobytu w pogańskim obozie, 
kąpała się każdego poranka przy źródle poza 
obozem, zanim zmówiła modlitwę do Boga 
(por. Judyt. 12,6-8). Według pism judaizmu, 
najwyższy kapłan musiał w dniu pojednania 
dokonać pięciu różnych kąpieli i dziesięć razy 
umyć ręce i stopy (Miszna, Joma 3,3). Fary-
zeusze praktykowali i domagali się obmycia 
przed wkroczeniem do świątyni. 

W judaizmie kąpiel prozelitów, a więc osób 
przyjmujących religię żydowską, była bez-
względnym nakazem, była po obrzezaniu ak-
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tem oczyszczenia dla pogan przestępujących na 
judaizm. Poganin po nawróceniu, przez rytual-
ną kąpiel zrzucał z siebie nieczystości pogań-
stwa i włączał się w sferę żydowskiej czystości 
kultowej. Po wyjściu z kąpieli prozelita ucho-
dził pod każdym względem za Żyda.

Kąpiel oczyszczająca, nakazana przez juda-
izm, była wielokrotnie powtarzana, ponieważ 
tylko taka praktyka gwarantowała czystość 
rytualną. To pokazuje, że obmycia religijne  
w judaizmie niewiele mają wspólnego  
z chrztem nakazanym przez Jezusa i nie mogą 
być one uważane za źródło i kontekst dla 
chrztu chrześcijańskiego. Bliższy jemu był 
chrzest udzielany nad Jordanem przez Jana 
Chrzciciela za czasów Jezusa. 

Ewangelista Łukasz pisze, że Jan udzie-
lał chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów  
(Łk 3,3). Pątnicy po wysłuchaniu kazania po-
kutnego przez Jana i wezwania do pokuty, 
wyznawali swoje grzechy, po czym wchodzi-
li do Jordanu i przez zanurzenie otrzymywali 
chrzest i zapewnienie, że odpuszczone są im 
grzechy. Ewangeliści piszą, że także Jezus przy-
szedł z Nazaretu i przyjął chrzest Janowy, cho-
ciaż Jan wzbraniał się przed udzieleniem Jezu-
sowi chrztu, mówiąc: „Ja potrzebuję chrztu od 
ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14). 
Obecność Jezusa nad Jordanem i Jego chrzest  
nie świadczy, że chrzest chrześcijański, o któ-
rym mówi Nowy Testament, jest w pewnym 
sensie kontynuacją chrztu Janowego.

2.2. Nakaz chrzestny
W Ewangeliach znajdują się dwa różniące 

się od siebie nakazy Jezusa, aby Jego ucznio-
wie udzielali chrztu.

W Ewangelii św. Marka czytamy: „Idąc na 
cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zosta-
nie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony” (Mk 16,15b.16), zaś w Ewan-
gelii św. Mateusza znajdują się słowa: „Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idź-
cie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po 

wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 
28,18b-20). Według relacji Marka i Mateusza, 
nakaz chrzestny dany uczniom miał miejsce  
w dniu wniebowstąpienia Chrystusa i pocho-
dzi wprost z ust zmartwychwstałego Pana. 
Inaczej jest w przypadku wieczerzy Pańskiej, 
która została ustanowiona przez historycznego 
Jezusa podczas wieczerzy Paschalnej.

W obecnej formie nakaz chrzestny w Ewan-
gelii św. Mateusza jest uroczystym manife-
stem zmartwychwstałego Chrystusa, który 
powołując się na swoje pełnomocnictwo, 
daje uczniom polecenie głoszenia dokona-
nego przez Niego zbawienia przez chrzczenie  
i nauczanie. Tu warto zwrócić uwagę, że nakaz 
chrzestny wyrażony jest przez dwa czasowni-
ki w formie bezokolicznikowej „chrzcząc je”  
i „ucząc je”, a które podporządkowane są cza-
sownikowi – „czyńcie uczniami”. Ewangelista 
Mateusz, przekazuje więc teologiczne uzasad-
nienie chrześcijańskiego chrztu.

Markowa relacja należy do wtórnego za-
kończenia Ewangelii (Mk 16,9-20), które nie 
występuje w najważniejszych rękopisach tej 
Ewangelii. I chociaż może zależne jest od za-
kończenia Ewangelii św. Mateusza, to jed-
nak zdaje się pochodzić z pierwszego Kościoła  
w Jerozolimie, wyraźnie bowiem nawiązuje 
do typowych apokaliptycznych sformułowań 
(„kto uwierzy, będzie zbawiony” oraz „kto nie 
uwierzy będzie potępiony”) i oddaje panującą 
atmosferę w tym Kościele w pierwszych latach 
jego istnienia, która wytworzona została przez 
liczne wstąpienia do niego Żydów, nawet fary-
zeuszy (zob. Dz rozdział 1 i następne).

Nakaz Jezusa, aby czynić uczniami wszyst-
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kie narody przez chrzest i nauczanie, zmusza 
nas jeszcze raz do powrotu do chrztu Janowe-
go. Chrzest Janowy nie tylko był chrztem na 
odpuszczenie grzechów i wezwaniem do po-
kuty, ale nakierowany był na przyszłość, na 
oczekiwany przez Żydów nadchodzący eon, 
czego wyrazem są słowa Jana Chrzcielna:  
„A już i siekiera do korzenia drzew jest przyło-
żona: wszelkie więc drzewo, które nie wyda-
je owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień 
wrzucone. Ja was chrzczę wodą, ku upamię-
taniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest moc-
niejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i san-
dałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, 
by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę 
swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu 
nieugaszonym” (Mt 3,10-13).

Zwrócić należy uwagę, że Jezus uznał chrzest 
Jana za dany przez Boga znak eschatologiczne-
go nawrócenia i odnowienia (zob. Mk 11,30).

Proklamacja Jezusa o nadejściu Królestwa 
Bożego, a które przyszło wraz Jego przyjściem 
i w Nim, otwarła oczy pierwszym wyznaw-
com Chrystusa, że wraz z przyjściem Chrystusa, 
rozpoczął się nowy eon, w którym wszystko 
zmierza ku końcowi. Chrzest Janowy stracił 
więc swoją moc i ważność, w nowym eonie 
należy więc chrzcić w imię Jezusa, dzięki cze-
mu ochrzczeni mają udział w tym eonie i we 
wszystkich darach, który on przynosi. Zna-
mienne są słowa apostoła Piotra, wygłoszone 
w dzień wylania Ducha Świętego na uczniów 
Pańskich: „Upamiętajcie się i niechaj się każ-
dy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzy-
macie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bo-
wiem odnosi się do was i do dzieci waszych 
oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich 
Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,38.39). Chrzest 
stał się więc odtąd aktem wprowadzenia wie-
rzących w Jezusa do sfery eschatologicznego 
zbawienia, stworzonej przez Boży czyn w Jezu-
sie, otwartej dzięki działaniu Ducha Świętego.

2.3. Biblijna teologia chrztu
Apostoł Paweł przed powołaniem na aposto-

ła Chrystusa, był w Jerozolimie świadkiem po-

wstawania i wzrostu jerozolimskiego Kościoła. 
Brak u niego jakiejkolwiek wzmianki o Jezuso-
wym nakazie chrzestnym, chociaż o ustanowie-
nia wieczerzy Pańskiej taka wzmianka znajduje 
się w jego 1. liście do Koryntian (1 Kor 11,23-26). 
Jednak w listach apostoła Pawła, i nie tylko  
w jego listach, znajduje się wiele teologicznych 
wypowiedzi na temat skutków udzielanego 
chrztu w Kościołach Chrystusa.

Centralnym przedmiotem interpretacji 
chrztu w Nowym Testamencie jest chrzest jako 
chrystologiczne wydarzenie. Chodzi w niej  
o powiązanie chrztu z Chrystusem i jego kon-
sekwencje. Chrzest w apostolskim chrześcijań-
stwie nie był rozumiany jako zwykła czynność 
symboliczna. Uchodził raczej za wydarzenie 
skuteczne samo w sobie, które związane jest 
wprawdzie z określonym zewnętrznym rytem, 
ale nie ten ryt świadczy o jego skuteczności. 
O istocie i wartości chrztu decyduje zbawcze 
dzieło Chrystusa, które przez chrzest przypisane 
zostaje chrzczonemu i czyni go dzieckiem Bo-
żym. Jednak nie można powiedzieć, że samo 
chrzczenie wodą jest „nieme” i nic nie mówi  
o istocie dokonanego chrztu.

Gdy apostoł Paweł pisze – mając na my-
śli chrzest – „Bóg (...) wycisnął na nas pie-
częć i dał zadatek Ducha do serc naszych”  
(2 Kor 1,21n), to interpretuje chrzest jako escha-
tologiczny akt prawny. Pieczęć wyciśnięta na 
ochrzczonych ludziach, jest znakiem własno-
ści Chrystusa tych, którzy zostali w Jego imię 
ochrzczeni, a Duch dany jest jako zadatek, ma-
jący skutkować przez całe życie ochrzczonego. 

Według Nowego Testamentu, chrzest jest 
kąpielą. Interpretacja chrztu jako kąpieli oczysz-
czenia, wynika z samego rytu wody i wysuwa 
na plan pierwszy moment oczyszczenia, a więc 
odpuszczenia grzechów (zob. 1 Kor 6,11; Tt 3,5; 
Ef 5,26; Dz 22,16; Hbr 10,22; 1 P 1,2). Ale nie tyl-
ko jest oczyszczeniem, lecz również jest prośbą 
do Boga o dobre sumienie. (1 P 3,20n).

Chrzest jest nowym narodzeniem. W Ewan-
gelii św. Jana, w opowiadaniu o nocnej roz-
mowie żydowskiego dostojnika, Nikodema  
z Jezusem, znajdują się słowa: „Jeśli się kto nie 
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa 
Bożego” (J 3,3). Nikodem nie rozumiał tych 
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słów, bo jak ktoś może narodzić się na nowo, 
będąc starym człowiekiem. Ale Jezus nie mówi 
w tych słowach o naturalnym narodzeniu, lecz 
duchowym, ponieważ w greckim Nowym Te-
stamencie, użyte słowo ‘anothen’, może zna-
czyć ‘na nowo’, ale też ‘z góry’. Można więc 
słowa Jezusa przełożyć następująco: „Jeśli się 
kto nie narodzi z góry (a właściwie – „Jeśli kto 
nie zostanie zrodzonym z góry”), nie może uj-
rzeć Królestwa Bożego”. A więc narodzenie na 
nowo nie jest narodzeniem naturalnym, z woli 
mężczyzny i kobiety, lecz z woli Boga.

Nikodem jednak nadal nie rozumiał swo-
jego rozmówcy, dlatego Jezus powiedział mu: 
„Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie 
może wejść do Królestwa Bożego. Co się na-
rodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło  
z Ducha, duchem jest” (J 3,5.6). Te słowa nie 
należy rozumieć jako coś ogólnego, lecz kon-
kretnego, a więc narodzenie przez chrzest,  
z góry, z woli Boga, chociaż nie pada z ust Je-
zusa słowo ‘chrzest’. Podobną sytuację mamy 
także opisaną w 6. rozdziale czwartej Ewangelii. 
Jezus mówiąc o spożywania Jego ciała i krwi, 
nie nazywa tej czynności wieczerzą Pańską.

Chrzest jest więc aktem, podczas którego 
dokonuje się radykalna przemiana grzesznej 
egzystencji człowieka, aktem inaugurującym 
nowy początek, jest więc darem nowego życia, 
naznaczony przez Ducha. Jest nowym aktem 
stwórczym (por. 2 Kor 5,17).

W 1. liście św. Piotra znajdują się słowa  
o nowonarodzeniu: „Jako nowonarodzone 
niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego 
duchowego mleka, abyście przez nie wzrasta-
li ku zbawieniu, gdyż zakosztowaliście, że do-
brotliwy jest Pan” (1 P 2,2.3). A więc ochrzczeni 
w imię Jezusa Chrystusa powinni być karmie-
ni, oczywiście Słowem Bożym, które budzi  
i umacnia wiarę, aby to, co zostało rozpoczę-
te w chrzcie, było kontynuowane. Cały frag-
ment listu Piotrowego, poprzedzający te sło-
wa, o tym właśnie mówi: „Którzy przez niego 
[Chrystusa] uwierzyliście w Boga, który go 
wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż 
wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro du-
sze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo 
prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, 

umiłujcie czystym sercem jedni drugich go-
rąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitel-
nego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, 
które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak 
trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat tra-
wy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo 
Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które 
wam zostało zwiastowane” (1 P 1,21-21).

W 1. liście św. Piotra jest również miejsce, 
w którym wyraźnie jest mowa o chrzcie. Jest 
w nim nawiązanie do starotestamentowej hi-
storii mówiącej o arce, która dała schronienie 
i ratunek rodzinie Noego. „Ona jest obrazem 
chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie 
pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą 
do Boga o dobre sumienie przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 3,21). Arka, 
która była ratunkiem dla Noego i jego rodzi-
ny, jest więc obrazem, antytypem, wzorem, 
bladym obrazem i odbiciem chrztu, który daje 
zbawienie. A woda chrztu nie obmywa z cie-
lesnego brudu, lecz jest prośbą do Boga o do-
bre sumienie. A więc i tu mamy nakierowa-
nie ochrzczonych w imię zmartwychwstałego 
Chrystusa na przyszłość. Chrzest niczego nie 
kończy, lecz otwiera człowieka na nowe życie 
w sferze Ducha Świętego, działającego przez  
i w Słowie Bożym.

Nieco więcej miejsca należy poświęcić wy-
powiedzi apostoła Pawła na temat chrztu, 
znajdującej się w Liście do Rzymian (Rz 6,1-14). 
Każdy fragment Pisma Świętego, należy za-
wsze interpretować z uwzględnieniem kontek-
stu, w którym się znajduje. W 1. rozdziale Listu 
do Rzymian, począwszy od 18 wiersza, apostoł 
Paweł pisze o grzechach pogan, w rozdziale 2. 
o grzechach Żydów. W 3. rozdziale i następ-
nych pisze o usprawiedliwieniu z łaski Bożej. 
Jak często to bywało, w czasach apostolskich 
zarówno poganochrześcijanie, jak i żydochrze-
ścijanie, nie rozumieli zdrowej nauki o uspra-
wiedliwieniu i nowym, odrodzonym życiu. 
Wielu chrześcijan w Rzymie – jak to wynika  
z kolejnych rozdziałów Listu do Rzymian – nie 
rozumiało nauki o usprawiedliwieniu z łaski. 
Sądzili, że skoro uwolnieni zostali od grzechu, 
to nie obowiązuje ich życie etyczne (Podobna 
sytuacja miała miejsce w Kościele w Koryn-
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cie). Wynika to z dwóch pierwszych wierszy 
6. rozdziału: „Cóż więc powiemy? Czy mamy 
pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? 
Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umar-
liśmy, jeszcze w nim żyć mamy?” (Rz 6,1.2). Po 
tych słowach apostoł pyta rzymskich chrześci-
jan: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzcze-
ni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zosta-
liśmy ochrzczeni?” (Rz 6,3). Zakłada więc, że 
adresaci listu znają przynajmniej w ogólnym 
zarysie naukę o chrzcie. W dalszych słowach 
apostoł Paweł przypomina zasadnicze tezy na-
uki o chrzcie, aby je wykorzystać w argumenta-
cji przeciwko tym, którzy uważali, że usprawie-
dliwienie z łaski zwalnia od etycznego życia. 
Chrześcijanie – których ma na myśli apostoł 
Paweł – sądzili nawet, że należy grzeszyć i to 
możliwie jak najwięcej, aby łaska Boża obfito-
wała. A więc fragment Listu do Rzymian, mó-
wiący o chrzcie, nie jest wykładem na temat 
chrztu, lecz spełnia funkcję argumentu prze-
ciwko błędnej nauce o usprawiedliwieniu, co 
nie znaczy, że nie da się z niego wywieść nauki 
o chrzcie w czasach apostolskich.

Wydaje się, że apostoł Paweł w swojej ar-
gumentacji, cytuje niektóre sformułowania  
z liturgii chrztu: „[...] w śmierć jego zostaliśmy 
ochrzczeni” oraz „Pogrzebani jesteśmy wraz 
z nim przez chrzest w śmierć”. Chrzest więc 
udzielany w Rzymie i gdzie indziej był uwa-
żany jako udział wierzących w śmierci Jezusa, 
który prowadzi do udziału w jego zmartwych-
wstaniu. Trwanie ochrzczonego w imię Jezusa 
Chrystusa przy grzechu jest wykluczone, gdyż 
umarł on grzechowi. Śmierć rozwiązuje wszel-
kie prawne stosunki panowania. Więź z mocą 
grzechu została więc zakończona przez śmierć, 
i to przez śmierć Jezusa, w którą odbiorcy listu 
zostali ochrzczeni.

W dalszych słowach apostoła Pawła śmierć 
Jezusa została przeciwstawiona Jego zmar-
twychwstaniu.

Nie tylko – argumentuje apostoł – zosta-
liśmy ochrzczeni w śmierć Jezusa, zostaliśmy 
nawet z Jezusem pogrzebani przez chrzest. Ale  
w wyniku śmierci Jezusa na Golgocie i złożeniu 
Jego ciała w grobie, nastąpiło zmartwychwsta-
nie Jezusa. Oczekuje się więc od ochrzczonych 

nowego życia. Uwolnienie od grzechu z łaski 
musi prowadzić do odnowy życia – „tak i my 
nowe życie będziemy prowadzili”. „Jeśli umar-
liśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć 
będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony 
Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już 
nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu 
raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 
Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych 
dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chry-
stusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie 
panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, 
abyście nie byli posłuszni pożądliwościom 
jego, i nie oddawajcie członków swoich grze-
chowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie 
siebie Bogu jako ożywionych z martwych,  
a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwo-
ści. Albowiem grzech nad wami panować nie 
będzie, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod 
łaską” (Rz 6,8-14).

Z powyższych słów wynika, że Paweł nie 
interpretuje rytu chrztu jako podobieństwa 
lub naśladowania śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa ani jako powtórzenie śmierci i zmar-
twychwstania w akcie chrztu, lecz jako akt, 
w którym chrzczony zostaje poddany śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa, a więc jako akt 
włączający ochrzczonego w sferę panowania 
Chrystus i łaski zbawienia. A więc chrzest jest 
darem łaski i zarazem nałożonym zobowiąza-
niem prowadzenia nowego życia.

2.4. „W imię Jezusa”, czy „w imię Ojca i Syna
 i Ducha Świętego”

Dzieje apostolskie wyraźnie świadczą, że 
chrztu dokonywano w „imię Jezusa Chrystusa” 
(Dz 10,48; por. 2,38), lub „dla imienia Jezusa” 
(Dz 8,16; 1 Kor 1,13. 15; por. 1 Kor 10,2; Mt 28,19).

Jaki jest sens tej imiennej formuły?
W przeszłości różnie była interpretowa-

na. Ostatecznie dzisiaj uważa się, że formuła 
ta ogłasza i wyraża udział w zbawczym dzie-
le Chrystusa, ogłoszonym w ustanowionym 
przez zmartwychwstałego Chrystusa sakra-
mencie chrztu, co oznacza, że ochrzczony został 
włączony w obszar panowania Chrystusa (1 
Kor 3,23; 6,19n; Kol 1,13) i tym samym stał się 
Jego własnością, przypieczętowaną przez Du-
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cha Bożego.
Jak w Starym Testamencie Izrael, przez ogło-

szenie nad nim imienia JAHWE, był uważa-
ny za naród, będący własnością Bożą (5 Mż 
28,10; Iz 43,7), tak ochrzczeni w imieniu Jezu-
sa, zostali włączeni w teraźniejsze panowanie 
wywyższonego Chrystusa (Jk 2,7). Przynależ-
ność do Chrystusa i poddanie ich pod władzę 
Zmartwychwstałego, miał zawsze na myśli 
apostoł Paweł, używając formuł: ‘przyoblec się  
w Chrystusa’ (Ga 3,27) i ‘być w Chrystusie’  
(2 Kor 5,17.18; por. 2 Kor 5,3nn).

Dość szybko formuła: ‘w imię Jezusa’, zastą-
piona została formułą trynitarną: ‘w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego’ (Mt 28,19), bo jeśli 
chrzest jest poddaniem pod władzę Chrystu-
sa, a jego pieczęcią Duch Święty, to ochrzczeni 
i wierzący w Syna Bożego przez Boga zostają 
usynowieni (Ga 4,5).

Wspomnieć też tu należy, że w czasie chrztu, 
osoba chrzczona składała wyznanie wiary: 
„Jezus jest Panem i Chrystusem” (Dz 2,36), lub 
„Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” 
(Dz 8,35). Z tych prostych wyznań chrzestnych 
w dobie ojców Kościoła rozwinęło się chrzest-
ne wyznanie, to jest „Apostolskie wyznanie 
wiary”.

3. Chrzest dzieci – za i przeciw
Praktykę chrzty dzieci w dobie reformacji 

zakwestionowali anabaptyści, o czym wspo-
mina IX artykuł „Wyznania augsburskiego” 
(cytowany powyżej). Filip Melanchton uznał 
za stosowne w „Obronie Wyznania augs-
burskiego”, podać powody odrzucenia nauki 
nowochrzczeńców o nieważności chrztu dzie-
ci. Czytamy bowiem w „Obronie Wyznania 
augsburskiego”: „Jest bowiem rzeczą jak naj-
pewniejszą, że obietnica zbawienia odnosi 
się również do dzieci. Nie odnosi się zaś ona 
do tych, którzy są poza Kościołem Chrystuso-
wym, gdzie nie ma ani Słowa, ani sakramen-
tów, ponieważ Chrystus odradza przez Słowo 
i sakramenty. Więc należy koniecznie chrzcić 
dzieci, aby powiązać z nimi obietnicę zbawie-
nia, według słowa Chrystusowego: «Chrzcijcie 
wszystkie narody» (Mt 28,19). A jak tam oferu-
je się wszystkim zbawienie, tak też wszystkim 

ofiaruje się Chrzest – mężczyznom, kobietom, 
chłopcom, niemowlętom. Wynika więc z tego 
jasno, że należy chrzcić niemowlęta, ponieważ 
z Chrztem oferowane zostaje zbawienie. …jest 
rzeczą oczywistą, że Bóg aprobuje Chrzest dzie-
ci. A więc bezbożna jest myśl anabaptystów, 
którzy potępiają Chrzest dzieci. Tego zaś, że 
Bóg aprobuje Chrzest dzieci, dowodzi to, że Bóg 
daje w ten sposób ochrzczonym Ducha Święte-
go. Albowiem jeśliby ten Chrzest był nieważ-
ny, nikomu nie byłby dany Duch Święty, nikt 
nie byłby zbawiony, i wreszcie nie byłoby Ko-
ścioła. Takie rozumowanie może uzasadnić,  
a nawet samo wystarczająco potwierdza dobre 
i nabożne argumenty przeciwko bezbożnym  
i fanatycznym poglądom anabaptystów”.

Wielokrotnie podnoszono i podnosi się 
sprzeciw przeciwko chrztowi dzieci. Przeciwni-
cy chrztu dzieci argumentują, że brak w No-
wym Testamencie wyraźnego nakazu chrztu 
dzieci oraz pośrednich argumentów za prakty-
ką chrztu dzieci.

Ostatnio Joachim Jeremias starał się uspra-
wiedliwić chrzest dzieci, dowodząc egzegetycz-
nie takiej praktyki chrzestnej w prachrześcijań-
stwie.

Powoływał się na miejsca w Nowym Testa-
mencie o chrzcie domu, czyli rodziny. Wyliczył 
szereg miejsc, w których mowa jest o chrzcie 
domu (rodziny) –  1 Kor 1,16, Dz 16,15; Dz 16,33; 
Dz 18,8. Do rodziny należą także dzieci. A jeśli 
chodzi o słowa Jezusa: „Pozwólcie dziatkom 
przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, al-
bowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę 
powiadam wam, ktokolwiek, by nie przyjął 
Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do 
niego” (Mk10,13-16), to należy sądzić, że jeżeli 
Chrystus ganił uczniów, że nie chcieli dopusz-
czać dzieci do Niego, to wolą Jego jest również 
chrzest dzieci.

Zwrócił także uwagę, że wszędzie w staro-
żytnym Kościele – z wyjątkiem wschodniej 
Syrii – w II wieku chrzest dzieci był starym  
i utrwalonym już zwyczajem.

Natomiast Kurt Aland wykazał słabość ar-
gumentów Jeremiasa. Zwrócił on uwagę, że 
żadne z przytoczonych przez J. Jeremiasa miejsc, 
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nie pozwala na twierdzenia, że dzieci znajdo-
wały się w domach ochrzczonych osób. Po-
wołując się na 1. list do Koryntian (7,14), gdzie 
mowa jest o uświęceniu męża-niechrześcija-
nina przez wspólne życie z żoną-chrześcijanką, 
należy wnioskować, że we wczesnym okresie 
chrześcijaństwa, dzieci chrześcijan uważane 
były także za uświęcone i bezgrzeszne, i dlate-
go nie musiały być chrzczone.

Zwrócił też uwagę, że słowa Jezusa: „Dopu-
ście dzieciom przychodzić do mnie”, nie mogą 
być uważane za przyzwolenie na chrzest dzieci. 
Zbyt duży jest bowiem dystans czasowy po-
między wypowiedzeniem tych słów przez Je-
zusa, a ustanowieniem sakramentu chrztu.

Warto tu zwrócić uwagę, że Kurt Aland uzna-
wał ważność chrztu dzieci. Sądził, że ważność 
chrztu dzieci niekoniecznie należy udowadniać 
biblijnie, ponieważ można ją wywieść z reflek-
sji teologicznej o istocie chrztu, rozumianym 
tak, jak rozumie chrzest Nowy Testament.

Pomimo tego, że Nowy Testament nie 
umożliwia biblijnego uzasadnienia chrztu ma-
łych dzieci, można jednak z niego wywieść po-
gląd na istotę chrztu w czasach apostolskich, 
który jest ważny nieodwołalnie dla dzisiejszej 
dyskusji na temat chrztu dzieci.

Po pierwsze: w chrzcie działa wyłącznie 
sam Bóg, podczas gdy człowiek jest i pozosta-
je przyjmującym i obdarowanym łaską zba-
wienia. Wola Boża jest suwerenna i obejmu-
je wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku  
i miejsca zamieszkania. „Bóg chce, aby wszy-
scy ludzie byli zbawieni” (1 Tm 2,4).

Po drugie: W Nowym Testamencie wiara  
i chrzest łączą się ze sobą bezpośrednio, ale 
wiara nie jest ani aktem intelektualnego rozu-
mienia prawdy o Chrystusie, ani aktem etycz-
nej decyzji, lecz w pierwszym rzędzie wstąpie-
niem człowieka w eschatologiczną przestrzeń 
wolności, otwartą przez Boga w Jezusie. Po-
nieważ chrzest umożliwia to wstąpienie, wia-
ra jest ostatecznie darem chrztu, a niego jego 
założeniem.

Po trzecie: Chrzest jest według nowotesta-
mentowego rozumienia włączeniem do Ko-
ścioła i udzieleniem skutecznych w nim darów 
Ducha (1 Kor 12, 13). Oznacza to, że ochrzczony 
umieszczony zostaje w określonym, życiowym 
kontekście, który nie może istnieć bez związku 
z naturalnymi i historycznymi uwarunkowa-
niami, w których zwykle ma udział, lecz musi 
je obejmować. Chrzczenie dziecka jako członka 
chrześcijańskiej rodziny, która przedstawia taki 
kontekst życiowy naznaczony przez Chrystusa, 
jest teologicznie uzasadnione.

Po czwarte: Chrzest jest darem, ale i zada-
niem. Chrzest jest wezwaniem do świętego  
i sprawiedliwego życia.

Po piąte: Chrzest jest fundamentem, na któ-
rym człowiek dzięki Duchowi Bożemu, buduje 
swoje chrześcijańskie życie i pewność, że jest 
dzieckiem Bożym, któremu Bóg obiecał zba-
wienie.

ks. Manfred Uglorz
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Czasy ludzie wydarzenia
Wspomnij dawne dni, rozważcie lata 
minionych pokoleń   (5 Mż, 32,7a B.Ek.)

90 lat temu
Od października 1932 

roku proboszczem admini-
stratorem Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Ja-
worzu z polecenia ks. sen. 
Karola Kulisza został ks. 
Józef Szeruda, który objął 
tę funkcję po odejściu ks. 
Jana Lasoty z funkcji pro-
boszcza i pełnił ją  do wy-
boru nowego proboszcza 
ks. Artura Gerwina, tj. do 31 stycznia 1933 roku.  
W tym czasie ks. Józef Szeruda oprócz odprawia-
nia nabożeństw udzielił 5 ślubów, ochrzcił 5-cio-
ro dzieci i odprawił 3 pogrzeby. Ten krótki epizod  
z historii naszej parafii nie został dostrzeżony 
przez historyków. Ks. Józef Szeruda po wojnie 
został proboszczem parafii w Drogomyślu. 

wg informacji  
Janiny Szerudy-Goszyk

175 i 75 lat temu
21 stycznia 1848 roku 

w Końskiej na Zaolziu 
urodził się Jan Kubisz, 
nauczyciel, działacz Pol-
skiego Towarzystwa 
Pedagogicznego, Towa-
rzystwa Ewangelickie-
go Oświaty Ludowej,  
wcześniej Czytelni Lu-
dowej, autor Pamiętnika 
starego nauczyciela i kilku tomików poezji.

4 marca 1948 roku zmarł dr med. Jan Kubisz, 
chirurg, pierwszy polski dyrektor Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie, organizator szpitalnictwa  
w powstańczej Warszawie.

Co po tak wielu  latach  można powiedzieć  
o ludziach, którzy dla swej epoki znaczyli tak wiele 

i tak wiele uczynili dla Śląska Cieszyńskiego? Nie 
zadaję pytania o głębszą wiedzę o życiu Kubisza 
– seniora i jednego z jego synów, Jana Włady-
sława. Wierzę, iż chociażby dlatego, że corocznie 
odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy 
poezji dla szkół podstawowych – młodzież na-
szego regionu od Istebnej po Zebrzydowice, od 
Zaborza po Kończyce - edukuje się w znajomości 
swojej małej ojczyzny, pisze własne i również re-
cytuje wiersze gnojnickiego Poety. Wie też dużo 
o jego - wydawać by się mogło - monotonnym 
życiu. Od 15 lat słucham twórczości przejętej mło-
dzieży i opowiadam im o tym, jak młody Kubisz 
– wiejskie dziecko z tzw. skromnych warunków 
– osiągnął dużo dzięki wytrwale pogłębianemu 
wykształceniu; o tym jak z oddaniem i powoła-
niem pracował jako nauczyciel przez całe zawo-
dowe życie w jednej szkole, mianowicie szko-
le ludowej w Gnojniku. Jak z prawdziwą pasją 
poświęcił się działalności społecznej i z równie 
gorliwą pasją pisał wiersze, które wydrukowane 
zostały w 1902 roku w formie zbioru poezji pt. 
„Z niwy śląskiej”. Jak  pod koniec życia wydał, za 
namową swego zięcia, ks. Karola Kotuli  jedyny 
prozą powstały spory tekst, bogaty w treści na 
temat, jak podpowiada podtytuł „Z życia śląskie-
go w okresie budzącego się ruchu narodowego w 
Byłym Księstwie Cieszyńskim”, czyli „Pamiętnik 
starego nauczyciela” (1928); jak tłumaczył z języ-
ka niemieckiego poezję religijną ks. Karla Geroka, 
co drukiem ukazywało się w ówczesnej ewange-
lickiej publicystyce kościelnej. Co jeszcze co roku 
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słyszę od tych młodych ludzi? Śpiew. Śpiewają 
oni „Płyniesz Olzo po dolinie”, nucą „Ojcowski 
dom”, cieszą swych wychowawców i gości tym, 
że pielęgnują tradycję występowania w śląskich 
strojach. Tym samym spełniają marzenie poety, 
który przecież obawiał się, że suknie cieszyńskie 
pójdą w zapomnienie, że wnuk nie zrozumie już 
mowy dziadów, że wszystko bezpowrotnie minie.

Jan Kubisz znany jest najbardziej jako autor 
wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzru-
szającej, często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” 
oraz wiersza „Nad Olzą”, który z czasem stał się 
hymnem ludu mieszkającego po obu brzegach 
tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”. Uro-
dził się 24 stycznia 1848 roku w Końskiej, jako 
syn Pawła i Marii z d. Kotas w rodzinie rolni-
ków posiadających niewielkie gospodarstwo. 
Kształcił się najpierw w szkole powszechnej  
w Końskiej, potem w ewangelickim gimnazjum 
w Cieszynie, by po czterech latach powrócić do 
domu. Tam - dawny nauczyciel, Adam Pinkas  
i sąsiad zza miedzy, Jerzy Buzek, zajęli się dal-
szym  rozwojem Kubisza - poprzez lekturę dobrej 
literatury polskiej i naukę historii. Z młodego 
człowieka, który w szkole średniej ulegał germa-
nizacji, stawał się powoli  świadomym swej pol-
skości lokalnym patriotą. Zachęcony przez matkę 
powrócił do Cieszyna, by uczyć się w  tzw. pre-
parandzie, czyli Zakładzie Kształcenia Nauczycie-
li, gdzie odkrył swe powołanie. 4 stycznia 1869 
roku objął posadę nauczyciela Szkoły Ludowej 
w Gnojniku, gdzie pracował do emerytury, na 
którą przeszedł w 1910 roku. Jego długie, praco-
wite życie obracało się przed wszystkim wokół 
szkoły, ale też społecznego zaangażowania. Brał 
udział w pracach Towarzystwa Pedagogicznego, 
należał do powstałej w 1861 roku Czytelni Lu-
dowej w Cieszynie. Zainicjował spotkania zwane 
„Prządkami”, którym przypisywał tę samą rolę, 
jaką prezentowała organizacja filarecka z czasów 
Mickiewicza. Brał udział w licznych jubileuszach 
i uroczystościach, podczas których recytował 
swoje wiersze.

Kiedy doświadczony Kubisz po przecięciu gra-
nicą w 1920 roku Śląska Cieszyńskiego znalazł 
się poza Polską, nie pogodził się z tą sytuacją do 
końca swoich dni. Sądził, że przekroczenie tej gra-
nicy jest jej akceptacją. Nie uczynił tego nawet 
wtedy, gdy w maju 1926 roku, po polskiej stro-
nie, odbywał się pogrzeb jego wnuka. Wysłał 

list kondolencyjny do pogrążonych w żałobie 
syna, dra Jana Władysława Kubisza i jego żony. 
Granicy jednak nie był w stanie przestąpić.

Jan Kubisz zmarł 25 marca 1929 roku w Gnojni-
ku. Został pochowany zgodnie z własnym życze-
niem w prostej mogile na gnojnickim cmentarzu.

A jeden z jego synów, Jan Władysław, czym 
zaznaczył się dla rozwoju Śląska Cieszyńskiego? 
(Nie mogę nie wspomnieć najstarszego z synów 
Jana Kubisza, Tadeusza – cenionego cieszyńskie-
go artystę-fotografa; młodszego, Karola, później-
szego księdza ewangelickiego i córek: Heleny  
i Marii – nauczycielek, i Anny, która została żoną 
późniejszego biskupa KEA w RP, ks. Karola Kotuli, 
i najmłodszego z dzieci Kubisza - seniora, Andrze-
ja, społecznika, który nazwany został strażnikiem 
ojcowskiego domu, bo pozostał na ojcowiźnie  
i pielęgnował pamiątki po cenionym ojcu).

Jednak rok 2023 zobowiązuje mnie do skupie-
nia uwagi czytelnika wyłącznie na obu Janach.  
Kilka słów więc teraz o Janie Władysławie 
(20.07.1885-04.03.1948).

Jan W. Kubisz ukończył polskie Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej w Cieszynie, gdzie zdał matu-
rę w 1905 roku. Studiował na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Dyplom doktora medycyny zdobył 11 marca 1912 
roku. Służbę chorym dr Jan W. Kubisz  rozpoczął 
w szpitalu w Morawskiej Ostrawie pod kierun-
kiem znanego chirurga, dr Neugebauera. W 1914 
roku, z dniem wybuchu I wojny światowej, zo-
stał zmobilizowany do armii austriackiej i skie-
rowany na front wschodni. W okolicach Kijowa 
dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przeby-
wał do wybuchu Rewolucji Październikowej w 
1917 roku. Z notatek czynionych ręką Jana Kubi-
sza na marginesie książeczki „Kraft fuer den Tag” 
wynika, że pracował jako lekarz w obozie jeń-
ców wojennych: w roku 1915 w Kijowie, w 1916 -  
w Atkarsku w Guberni Saratowskiej, w 1917 –  
w Moskwie. Wydarzenia polityczne w Rosji, Re-
wolucja Październikowa, umożliwiły Kubiszowi 
ucieczkę i powrót do swoich. Przygarnięty przez 
przyjaciela z ławy szkolnej, dr. Kornela Michej-
dę, ukrył się w Klinice Chirurgicznej w Krako-
wie. To uchroniło młodego lekarza od ponow-
nego pójścia na front, tym razem południowy, 
włoski. Upadek Monarchii Austro-Węgierskiej 
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i odrodzenie Polski po 123 latach niewoli stwo-
rzyło nową rzeczywistość z wieloma zadaniami 
mającymi na celu budowę wolnej i niepodległej 
ojczyzny. Jan Władysław Kubisz powrócił w ro-
dzinne strony w 1921 roku i podjął pracę jako 
chirurg  w Szpitalu Wojskowym w Cieszynie.  
Tam poznał  Jadwigę Ullrich, siostrę operacyjną 
i rentgenistkę,  którą pojął za żonę 28 stycznia 
1922 roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Na 
schodach wiodących do głównej bramy kościoła, 
w mroźny, zimowy dzień, młoda para przeszła 
pod szpalerem oficerskich szabli. Rok później, 16 
kwietnia 1923 roku urodziła się  Kubiszom córka, 
Malwina, po kolejnych dwóch latach, 31 sierp-
nia 1925 roku przyszedł na świat syn, Janek, który 
zmarł w niemowlęctwie.

W 1922 roku dr Jan Kubisz rozpoczął pracę  
w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Jego dyrekto-
rem był wówczas dr Herman Hinterstoisser, któ-
ry niechętnie zatrudnił absolwenta Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, pierwszego lekarza - Polaka  
w dotychczas wyłącznie niemieckim zespole. 
Jednak zmienione warunki polityczne wymogły 
na Hinterstoisserze elastyczną postawę. Relacje 
między dyrektorem a polskim lekarzem układa-
ły się w miarę dobrze. Kubisz  początkowo nie 
był dopuszczany do bardziej odpowiedzialnych 
zadań. Znosił to z pokorą. Zawsze z szacunkiem 
wyrażał się o swym przełożonym i wysoko oce-
niał go jako lekarza, zresztą wybitnego chirurga. 
Również dr Hinterstoisser okazywał młodsze-
mu koledze uznanie. Przeszedł w stan spoczynku 
latem 1930 roku. Z dniem 1 listopada 1930 roku 
Urząd Wojewódzki w Katowicach powołał na 
stanowisko dyrektora szpitala dr Jana Kubisza.

W latach 30-tych Szpital Śląski w Cieszynie 
zatrudniał już bez przeszkód  absolwentów pol-
skich uczelni oraz jako wykwalifikowane pielę-
gniarki - ewangelickie diakonise z Polskiego Dia-
konatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. 
To od nich dowiedziałam się, że dr Jan W. Kubisz 
każdy zabieg chirurgiczny rozpoczynał od modli-
twy, co nie budziło sprzeciwu w gronie miesza-
nym wyznaniowo. Kultura osobista dyrektora 
szpitala wznosiła się ponad podziały wyzna-
niowe i narodowe, co owocowało  harmonijną 
współpracą personelu medycznego na każdym 
jego szczeblu. W okresie międzywojennym, przez 

kilka lat, dr Jan W. Kubisz był osobistym leka-
rzem prezydenta Ignacego Mościckiego. Zaofero-
wanego mu wówczas zaszczytnego stanowiska  
w Warszawie nie przyjął, kierował się bowiem 
potrzebami zwykłego człowieka. Nie bez przyczy-
ny nazywany był „lekarzem ubogich”.

28 sierpnia 1939 roku nastąpiła ewakuacja 
Szpitala Śląskiego do klasztoru Ojców Salezjanów 
w Oświęcimiu, a po kilkunastu dniach powrót 
do Cieszyna, już pod przewodnictwem dr Ry-
szarda Penecke, lojalnego szpitalowi Niemca. Jan  
W. Kubisz udał się na wschód Polski, gdzie schro-
niły się jego żona i córka. Dotarł do Kobrynia  
a potem do Brześcia nad Bugiem. Po dramatycz-
nych przejściach rodzina cudem odnalazła się. 
Nieudana przeprawa przez Bug w listopadzie 1939 
roku zakończyła się prawie sześcioletnią rozłąką. 
Jan W. Kubisz przedostał się do Warszawy, żona  
i córka zostały aresztowane przez Rosjan i osadzo-
ne w twierdzy w Brześciu. Później – na zasadzie 
wymiany jeńców przetransportowane do Samu-
el Lager w Łodzi a następnie do Obozu Przejścio-
wego w Konstantynowie Łódzkim. W 1940 roku 
Jan W. Kubisz zamieszkał w Warszawie przy ul. 
Boduena 3. Pracował w firmie farmaceutycznej 
Klawe. Równocześnie nie zaprzestał pracy ściśle 
lekarskiej w szybko rosnącym kole znajomych. 
W czasie powstania warszawskiego zajmował 
się  rannymi powstańcami. Pomocą pielęgniar-
ską służyła mu wiernie siostra Danuta Gerke, 
późniejsza przełożona Diakonatu „Eben-Ezer”  
w Dzięgielowie i inne diakonise. Pod datą 3 maja 
1945 roku Jan Kubisz zanotował: Powrót do domu 
z tułaczki i trzykrotnie podkreślił werset biblijny 
przeznaczony do czytania na ten dzień: Dajesz mi 
tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspie-
ra mnie (Ps 18,36). Rozpoczął się ostatni etap ży-
cia dr Jana Kubisza. Tego dnia został wyzwolo-
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ny Cieszyn. Szpital Śląski przejęli polscy lekarze. 
Do sierpnia 1945 roku dr Kubisz skompletował 
na stanowiskach prymariuszy prawie wszystkich 
przedwojennych ordynatorów. Obowiązki pielę-
gniarskie sprawowały, jak przed wojną, siostry 
diakonise. Dr Jan Kubisz zmarł po krótkiej cho-
robie 4 marca 1948 roku.

W związku z tegorocznym jubileuszem Ku-
biszów, ojca i syna, jak podsumować ich koleje 
życia tak owocne dla naszej małej ojczyzny?

Myśl Daga Hammarskjoelda może okazać się 
celnym  streszczeniem ich aktywności:
 Oto droga, masz nią iść.
 Szczęście, masz o nim zapomnieć.
 Kielich, masz go do dna wychylić.
Ból, masz go ukryć.
Odpowiedź, masz się jej nauczyć.
Koniec, masz go udźwignąć. 

Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, 
w linii prostej wnuczka dr Jana W. Kubisza, pra-

wnuczka Jana Kubisza.
200 lat temu

5 lutego 1823 roku urodził 
się Jan Śliwka, pedagog, 
założyciel Towarzystwa 
Nauczycieli Ludowych, 
autor pierwszych polskich 
podręczników dla młodzie-
ży szkół ewangelickich.

Kim był Jan Śliwka, au-
tor pierwszych polskich 
podręczników? Urodził się 
w Ustroniu w biednej, chłopskiej rodzinie Jerze-
go i Anny z Kołkowskich. Już w ewangelickiej 
szkole trywialnej w Ustroniu wykazywał spore 
zdolności i rozpoczął naukę w gimnazjum ewan-
gelickim w Cieszynie. Tam świetnie sobie radził, 
pomijając wstępny okres przezwyciężania trud-
ności językowych (nauka prowadzona była po 
niemiecku – języku urzędowym w monarchii), 
uzyskiwał najwyższe oceny, był ambitny, zdol-
ny, ale miał również cechy przywódcy. Po ma-
turze skończył półroczny kurs nauczycielski (pre-
parandę) i do zawodu nauczycielskiego miał, jak 
na tamte czasy, dobre przygotowanie. Pracę roz-
począł w 1845 r. w ewangelickiej szkole ludowej  
w Końskiej i wkrótce udało mu się zdobyć za-
ufanie lokalnej społeczności, uzyskał mandat po-
selski do Śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie.  

W okresie Wiosny Ludów w 1848 r. popierał 
chłopskie dążenia społeczne, żądał zniesienia pań-
szczyzny i pozostałości poddaństwa oraz nadania 
chłopom ziemi na własność. Jego pełną godno-
ści postawę w tamtym czasie oraz nieprzeciętną 
obywatelską odwagę dokumentują artykuły za-
mieszczone w „Nowinach dla ludu wiejskiego”.

Pracując w szkole, włączał się do społeczności 
nauczycieli ewangelickich poprzez uczestnictwo 
w konferencjach, jakie organizowali. Ich celem 
było kształcenie zawodowe w oparciu o posia-
daną bibliotekę i własne doświadczenia oraz tro-
ska o warunki bytowe nauczycieli i ich rodzin. 
Aktywnie przyczynił się do napisania nauczyciel-
skiego memoriału do Rady Państwa w Wied-
niu, w którym domagano się m.in. wprowadze-
nia do procesu nauczania języka polskiego oraz 
opracowania i wydania polskich podręczników. 
W ciągu kilku zaledwie lat znalazł się w wąskiej 
grupie inicjatorów konferencji, a od 1851 r. stał 
się niekwestionowanym przywódcą nauczycieli 
ewangelickich. Często sam wygłaszał referaty, 
a jako bibliotekarz podsuwał kolegom lektury. 
Cieszył się już wtedy ogromnym autorytetem,  
a jego mieszkanie w Cieszynie na Wyższej Bra-
mie było miejscem kontaktów, które „obowiąz-
kowo” odwiedzali  nauczyciele wiejskich szkół 
w czasie pobytu w  Cieszynie. Był właściwie ich 
rzecznikiem w sprawach szkolnych i środowisko-
wych, mężem zaufania, kierował działaniami tej 
społeczności ponad 20 lat.

W 1850 r. został wybrany, mimo młodego wie-
ku, do przedstawicielstwa zborowego, formalnie 
najwyższej władzy w zborze, a w 1865 r. został 
prezbiterem (urząd piastował do śmierci). Już 
w listopadzie 1850 r. powierzono mu obowiązki 
sekretarza zboru oraz nauczyciela szkoły ewan-
gelickiej w Cieszynie. Przyczynił się do założenia 
biblioteki przy cieszyńskiej szkole, która w latach 
sześćdziesiątych liczyła kilkadziesiąt dzieł, ale 
już w siedemdziesiątych kilkaset pozycji. Zachę-
cał także do tworzenia bibliotek przy większości 
szkół ewangelickich i takowe też zaczęły powsta-
wać. Miały one także umożliwić dalszy rozwój 
młodzieży, która szkołę już opuściła.

Kiedy w zborze zrodziła się konieczność infor-
mowania wyznawców o życiu wspólnoty, wy-
dał Rocznik ewangelicki poświęcony rzeczom ko-
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ścioła i szkoły, lokalne pismo kościelne pojawiło 
się w 1862 r. a tom drugi w 1864 r.

W roku 1848 zezwolono w monarchii austriac-
kiej na nauczanie w szkołach ludowych w języ-
ku polskim i już w sierpniu tegoż roku na kon-
ferencji nauczycielskiej uchwalono, że na Śląsku 
Cieszyńskim polskich książek szkolnych bardzo 
brak i jest to zło, któremu należałoby jak najprę-
dzej zapobiec. Do szkół katolickich zaczęto spro-
wadzać podręczniki z Galicji, ale ewangelicy nie 
chcieli, by dzieci uczyły się z czytanek o świętych, 
a takich opowiadań było w książkach dla naj-
niższych klas wiele. W kwietniu 1949 Jan Śliw-
ka na konferencji nauczycielskiej zaproponował 
napisanie elementarza. Do realizacji powołano 
specjalny komitet. Ostatecznie, nie bez pewnych 
kłopotów, w 1852 r. ukazał się podręcznik do na-
uki czytania autorstwa Jana Śliwki i nauczyciela 
Jana Kotasa Początki czytania dla użytku szkół 
ludowych w Górnym Śląsku. Był niedoskonały 
i już w roku 1854 pojawiło się nowe wydanie, 
lepsze pod względem merytorycznym, metodycz-
nym i językowym. Wydanie drugie składało się 
z części elementarzowej, Ćwiczeń rozumu i mowy 
oraz Ćwiczeń czytania. Razem tworzyły one, jak 
na owe czasy i warunki śląskie, dobry podręcz-
nik nauczania elementarnego, napisany ze znaw-
stwem i talentem.

Wydanie podręcznika stanowiło ważny etap 
w szkolnictwie elementarnym na Cieszyńskiem, 
a osoba autora, który pochodził stąd i znał miej-
scowe środowisko odgrywała dużą rolę. Jego 
doświadczenie oraz predyspozycje pisarskie po-
wodowały, że był bardzo dobrym autorem. Na 
podręcznik czekali nie tylko uczniowie, ale także 
nauczyciele i rodzice.

Kolejną książkę Piosenki dla dziatek wydał 
w 1857 r. Był to pierwszy na Śląsku Cieszyń-
skim polski śpiewnik szkolny, zawierał 32 pieśni,  
z których 10 sam napisał, a 20 pochodziło z róż-
nych wydawnictw polskich. Jego drugie wyda-
nie pojawiło się 1867 r. Znalazła się tam Pieśń 
Śląska jego pióra, utwór o politycznej, propol-
skiej wymowie. Planował przygotowanie całe-
go kompletu, zgodnego z zaleceniami współcze-
snych pedagogów. W 1863 r. wydał Geografię,  
w 1865 r. ukazała się Historia naturalna, a zestaw 
miał być uzupełniony przez „Gramatykę polską”, 

„Fizykę” oraz „Historię powszechną”. Przygoto-
wywał się do ich wydania. W roku 1870 ukazała 
się Książka do czytania dla wyższych oddziałów 
szkół ludowych. Została podzielona na kilka czę-
ści. Pierwsza, najobszerniejsza zawierała bajki, 
poezje i przysłowia zaczerpnięte z literatury pol-
skiej. Pozostałe części zawierały podstawy przy-
rody, fizyki, chemii, a także omawiały ważniejsze 
wydarzenia historyczne. Czytanki miały na celu 
przyswajanie języka ojczystego, a pozostałe części 
dać wiedzę, którą każde dziecko w szkole ludo-
wej powinno przyswoić. W roku 1871 ukazała się 
jej recenzja, w której napisano: „P. Śliwka dobrze 
się zasłużył krajowi pracą swoją i wzbogacił pe-
dagogiczną literaturę naszą dziełkiem sumiennie 
i umiejętnie obrobionem”. Pięć lat później, już po 
śmierci autora, ukazało się jego drugie wydanie 
z dwukrotnie zwiększoną objętością. Podręcznik 
nie został oficjalnie zatwierdzony przez władze 
austriackie do użytku szkolnego, bo był „zanad-
to polski”, ale Książka do czytania była bardzo 
popularna zarówno wśród dzieci, jak i rodziców 
oraz nauczycieli. Świadczyła o ogromnej wiedzy 
autora, pracowitości i znajomości potrzeb dziecka 
w wieku szkolnym. Pisano o niej: Były potem po 
nich inne podręczniki wprowadzone w szkołach 
ludowych na Śląsku. Ale żaden z nich nie odegrał 
tej roli, co książka Śliwki. Był także autorem wy-
danej w 1858 r. Historii reformacji, w 1859 r. uka-
zała się Historia wiary ewangelickiej, a w 1860 r. 
Historie biblijne.

Udało mu się doprowadzić do zreformowania 
ewangelickiego gimnazjum i do równoupraw-
nienia w nim języka polskiego oraz czeskiego  
z niemieckim. Za podstawę prawną przyjął 19 ar-
tykuł konstytucji austriackiej traktujący o rów-
nouprawnieniu języków krajowych, które miało 
się wyrażać w przyznaniu na lekcje dla każde-
go ze słowiańskich języków tej samej liczby go-
dzin. Wprowadził także zmiany w regulaminie 
przyznawania stypendiów dla gimnazjalistów, 
którego 6 punkt brzmiał: o ile to możliwe na-
leży uwzględniać w przydziale stypendiów kra-
jowców, a między nimi tych, którzy się do nauki 
języka polskiego z pilnością dokładają, aby kie-
dyś w powołaniu nauczycielskim, czy w innym 
zawodzie skutecznie służyć i dobro powszechne 
wspomagać mogli.

Zmiany prawne w państwie Habsburgów  
w 1868 r. pozwoliły na powstanie Towarzystwa 
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Nauczycieli, którego był współtwórcą. Na spotka-
niu nauczycieli obu wyznań w 1863 r. był głów-
nym referentem, przypomniał w nim osiągnięcia 
konferencji nauczycieli ewangelickich. Powołano 
komitet do opracowania statutu „Towarzystwa 
Nauczycieli”, ale cele jak i statut opracował Jan 
Śliwka. Dzięki jego staraniom „Towarzystwo 
Nauczycieli” powstało jako twór samodzielny, 
(Niemcy utworzyli swoją organizację). Został 
jego wiceprzewodniczącym.

Pracował w wielu polskich organizacjach, kie-
rował od powstania w 1853 r., aż do śmierci „Za-
kładem pensyjnym dla wdów i sierot po nauczy-
cielach ewangelickich”. Od początków istnienia, 
czyli od 1861 r. był aktywny w  Czytelni Ludo-
wej, a w jej zespole kierowniczym znalazł się już  
w 1862 r.  Przez krótki czas, w 1865 r.  pełnił także 
funkcję redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, w któ-
rej podobnie jak w „Zwiastunie Ewangelicznym” 
publikował artykuły o tematyce pedagogicznej. 
Był także współorganizatorem Towarzystwa 
Pszczelarskiego i Towarzystwa Rolniczego oraz 
członkiem spółki handlowej Bazar Cieszyński.

Najważniejsze jednak były jego książki, osią-
gnęły wielką popularność, posiadały na swój 
czas znaczną wartość pedagogiczną, używano ich 
do nauki dokształcającej, a przede wszystkim sze-
rzyły znajomość poprawnej polszczyzny. Prezen-
towały wysoki poziom, zawierając łatwo dostęp-
ne i systematycznie opracowane podstawowe 
wiadomości z zakresu poszczególnych przedmio-
tów nauczania i w pełni zaspakajały wymagania 
szkół początkowych. Układ materiału był przej-
rzysty, od tematów łatwych do trudniejszych. 
Wszystkie pisane były czcionką łacińską, a nie-
liczne błędy stylistyczne, najczęściej wynikały 
z naleciałości gwarowych. Nie ma w nich map 
ani rysunków, mimo że sam uważał, że dzieciom 
należy jak najwięcej pokazywać, a przerabiane 
tematy ilustrować. W książkach z historii, geo-
grafii i literatury było wiele tematów o realiach 
polskich, szczególnie w Książce do czytania poja-
wiły się czytanki o tematyce patriotyczno- naro-
dowej. Od początku pracy pedagogicznej starał 
się przede wszystkim podnosić poziom nauczania 
języka polskiego i rozwijać lokalne szkolnictwo.

W 1872 r. Jan Śliwka ciężko zachorował i do 
pełni sił już nie wrócił. Do ostatniej chwili praco-

wał nad przygotowaniem nowych podręczników 
i wznowień.

W przemówieniu nad jego grobem ksiądz dr 
L. Otto tak scharakteryzował jego sposób życia: 
kiedy w nocy we wszystkich domach ciemno, 
znać, że mieszkańcy tych domów w śnie pogrą-
żeni odpoczywają. Ale w domu Śliwki wszyst-
kie okna w nocy światłem płoną, znać, że pan 
tego domu nad pracą pochylony, jakby drwił so-
bie z potrzeb ciała mówiąc: Póki życia, póty pra-
ca, a gdy się ona skończy, dość spania w grobie.  
A tak było nie tylko wczoraj, tak było zawsze”.  
W imieniu nauczycieli i przyjaciół pożegnał go 
Jan Kubisz. Mówił on, iż zmarły był dla wspólno-
ty ewangelickiej, szczególnie nauczycieli wodzem, 
który hetmanił mądrze i dzielnie, był też ojcem 
szkolnictwa polskiego i zaopatrzył nasze szkoły 
dostatnio i złożył w ich śpichrzach zasoby obfite.

Wielką zasługą Jana Śliwki było wskazanie 
pokoleniom śląsko-cieszyńskich nauczycieli kie-
runku i sensu działań: walki o nowoczesną, do-
brze zorganizowaną, polską szkołę ludową. Od 
początku swojej pracy pedagogicznej starał się 
przede wszystkim podnosić poziom nauczania 
języka polskiego i rozwijać lokalne szkolnictwo. 
Powstanie na Śląsku Cieszyńskim w krótkim cza-
sie tylu podręczników, z inicjatywy nauczycieli, 
było zjawiskiem wyjątkowym w skali ziem pol-
skich. Chociaż  nie wszystkie ówczesne książki, 
nazywane podręcznikami, miały cechy dzisiej-
szych książek, które określamy tym mianem, to 
jednak służyły miejscowej społeczności o wiele 
lepiej aniżeli ówczesne urzędowe podręczniki.  
A powstały one dzięki działalności nauczycieli  
i społeczności naszych przodków.

Grób Jana Śliwki znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie przy ulicy Bielskiej, 
przy głównej alei, a na pomniku wyszczegól-
niono sporą część dorobku. Naprzeciw boczne-
go wyjścia z Kościoła Jezusowego, na domku, 
w którym mieszkał, wisi tablica informująca, że 
Jan Śliwka poświęcił życie sprawom kościoła  
i szkoły ewangelickiej, obdarzył uczniów polski-
mi podręcznikami. Dążył do zakładania bibliotek 
szkolnych, by umożliwić dalszy rozwój młodzieży, 
która szkołę już opuściła. Aby zrealizować plany, 
rozpoczął wydawanie polskich podręczników.

Władysława Magiera, 
historyczka, 

członkini PTEw O. w Cieszynie
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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

IV  kwartał   2022 roku
Gościem pierwszego w tym kwartale spo-

tkania w dniu 3 października 2022 roku był 
prezes Synodu Kościoła Ewangelicko Augs-
burskiego w Polsce, ks. dr Adam Malina z Ka-
towic Szopienic. Przedstawił on temat „Jed-
ność Kościoła – jeden Kościół, jeden Pan, jedna 
wiara”. Jest to temat aktualny, gdyż rok 2022 
został ogłoszony przez Synod rokiem Jedności 
Kościoła. Ponadto we wrześniu 2023 roku od-
będzie się w Krakowie XIII Zjazd Światowej 
Federacji Luterańskiej z hasłem przewodnim 
„Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, na 
którym temat ten będzie omawiany i dysku-
towany.

Prelegent zastanawiał się, co powinno nas 
zajmować w XXI wieku, gdyż ludzie są róż-
ni i jedność nie jest dana raz na zawsze. Każ-
da społeczność żeby mogła istnieć, musi być 
jednością. W jaki sposób dzisiaj budować tę 
jedność? Jaki jest wzorcowy model jedności 
Kościoła? Różnorodność jest wartością samą  
w sobie, jest naturalna i ma swoją pozytywną 

wartość, lecz ważne jest to, z czym się definiu-
jemy i jakie jest nasze poczucie przynależności 
do Kościoła Luterańskiego. Istotna jest jedność 
w sprawach zasadniczych takich jak jedność  
i wiarygodność Kościoła Luterańskiego.

13 października 2022 roku  nasz Oddział zor-
ganizował krótką wycieczkę do Bielska-Białej 
w celu zwiedzenia willi Theodora Sixta. Często 
jest tak, że jeździmy na dalekie wycieczki, a nie 
znamy historii miejsc i zabytków znajdujących 
się blisko nas. Pani przewodnik, Alicja Gocka , 
z ogromną pasją i zaangażowaniem przedsta-
wiała nam historię Willi i jej właściciela.

Theodor Sixt (1834 – 1897) przedsiębiorca, 
działacz społeczny i filantrop to jeden z najbar-
dziej znanych i prawdopodobnie najbardziej 
tajemniczych mieszkańców Bielska , po którym 
nie zachowało się żadne zdjęcie. Był jednym 
z najbogatszych mieszkańców Bielska drugiej 
połowy XIX wieku. Pewne jest, że był wła-
ścicielem farbiarni w Wapienicy. Urodził się  
w Niemczech w Hechingen, a do Bielska przy-
był, gdy ożenił się z córką bielskiego włókien-
nika Johanne Emilie Weich.  Zamieszkał z nią 
w nowo wybudowanej willi zaprojektowanej 
przez samego Karola Korna. Po śmierci żony 
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( po 17 latach małżeństwa) Sixt wyprowadził 
się z willi, do której jednak powrócił po dwóch 
latach z drugą żoną Anną Zipser wywodzącą 
się z fabrykanckiej rodziny, która również nie 
dała mu potomka. Teodor Sixt do końca życia 
pozostał bezdzietny i dlatego w testamencie 
willę zapisał miastu z kategoryczną klauzulą 
zakazującą ją komukolwiek sprzedać oraz by 
na zawsze nazywano ją „Willą Sixta”. Pozo-
stały majątek Sixt przekazał żonie Annie oraz 
bratu, który miał rozdzielić po 10 tysięcy flore-
nów dla ubogich w mieście , dla Parafii Ewan-
gelickiej w Bielsku i Ewangelickiego Związku 
Kobiet. W zamian za to miasto w 1900 roku 
zdecydowało, iż jedna z ulic będzie nazwana 
jego imieniem. Nazwa tej ulicy przetrwała do 
dziś i znana jest z tego, iż przy niej znajduje się 
Urząd Skarbowy. Theodor Sixt zmarł 4 czerwca 
1897 roku i pochowany został na starym cmen-
tarzu ewangelickim w Bielsku.

Po II wojnie światowej zarówno okazały 
nagrobek jak i willa, będąca wówczas siedzibą 

konserwatora zabytków, niszczały. Grobowiec 
wyremontowano w latach 90 –tych, natomiast 
willi przywrócono pierwotny wygląd, gdy  
w 2002 roku stała się siedzibą  rektoratu Aka-
demii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku 
– Białej. W listopadzie 2006 roku na deskach 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wystawio-
no sztukę „Testament Teodora Sixta” w reżyse-
rii Roberta Talarczyka, której treścią jest życie 
tytułowego bohatera.

Obecnie imponujące wrażenie robi wy-
remontowana w latach 2017 -2020  ( częścio-
wo ze środków Unii Europejskiej) Willa Sixta 
przy ulicy Mickiewicza 24. Jest to jeden z 
najbardziej charakterystycznych budynków 
w Bielsku Białej. Zgodnie z projektem, willa 
jest miejscem, gdzie odbywają się różnorod-
ne zajęcia aktywizujące mieszkańców miasta,  
tj. działania społeczne realizowane przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w B-B oraz  
działania kulturalne i artystyczne organizowa-
ne dla dzieci i dorosłych przez Galerię Bielską 
BWA. Ponadto w Willi organizowane są rów-
nież wystawy czasowe, festiwale, koncerty, 
projekcje filmowe, i wykłady . Teodor Sixt był-
by na pewno dumny, gdyż Willa tętni życiem, 
zwłaszcza, że na różnych zajęciach przebywa 
tam sporo dzieci.

1 listopada 2022 roku w dzień pamiątki 
umarłych tradycyjnie już członkowie Oddzia-
łu PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady 
Parafialnej przeprowadzili kwestę cmentarną. 
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W tym roku zebrana kwota wyniosła 
5540,00 zł. Uzyskane w ten sposób środki fi-
nansowe przeznaczone są na renowację za-
bytkowych pomników, nagrobków i ścieżek 
cmentarnych na cmentarzu ewangelickim  
w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiaro-
dawcom serdecznie dziękujemy.

7 listopada 2022 roku odbyło się kolejne 
spotkanie, na którym temat „Życie po życiu – 
niebo, piekło, czyściec – uzasadnienie biblijne” 
przedstawił ks. Władysław Wantulok, pro-
boszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ja-
worzu.

Listopad to miesiąc, który nastraja nas do 
takich myśli. Człowiek nigdy nie pogodził się 
z tym, że musi odejść. Wspominanie naszych 
zmarłych 1 listopada w dzień Pamiątki Umar-
łych było w kalendarzu luterańskim od same-
go początku zgodnie z zaleceniem apostolskim 
zawartym w liście do Hebrajczyków rozdział 
13/7. O obchodzeniu tego święta świadczy 
również kazanie ks. Samuela Dambrowskiego  
w tzw. „Dąbrówce” oraz pieśń zawarta w jed-
nym z najstarszych kancjonałów luterańskich 
z 1587 roku. Jednak święto to w Kościele Ewan-
gelickim nie jest szczególnie ważnym świętem. 
Pozostaje zdecydowanie w cieniu święta Pa-
miątki Reformacji obchodzonej 31 październi-
ka. Święto Umarłych inaczej jest obchodzo-
ne w różnych państwach, nawet w różnych 
regionach Polski np. na Mazurach. Luteranie 
nie modlą się za dusze zmarłych i Kościoły Lu-
terańskie odrzucają czyściec, który występuje 
tylko w teologii katolickiej. W Piśmie Świę-

tym słowo „czyściec” nie występuje ani razu. 
Decydujący jest nasz stosunek do Chrystusa, 
gdyż drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus, 
a kryterium świętości jest związane z wiarą w 
Boga. Święty  to synonim człowieka wierzące-
go.  Po prelekcji wywiązała się ożywiona dys-
kusja. Zadawano pytania, co się z nami dzieje 
po śmierci, gdyż człowiek umiera, ciało idzie 
do ziemi a co z duszą? Jednak są pewne pyta-
nia, na które nie ma odpowiedzi. Wiele rzeczy 
dotyczące wieczności było, jest i pozostanie ta-
jemnicą.

Spotkanie w dniu 12 grudnia 2022 roku miało 
charakter wieczoru adwentowo – opłatkowego. 
W rodzinnej atmosferze zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia przy świątecznie ustro-
jonych stołach wysłuchano rozważania ad-
wentowo - świątecznego wygłoszonego przez  
ks. Andrzeja Mendroka. Józef Król przedstawił 
relację z uroczystości jubileuszowych, które w 
tym roku odbyły się w naszej parafii i w or-
ganizacji których członkowie PTEw również 
uczestniczyli tj. 240 – lecie kościoła w Jaworzu, 
110 – lecie działalności chóru i 25 – lecie zespo-
łu Cantate a Ryszard Stanclik uzupełnił to cie-
kawymi zdjęciami. Następnie Mariusz Fender 
przy pomocy prezentacji multimedialnej przy-
pomniał najważniejsze wydarzenia z naszej 
działalności w bieżącym roku tj. spotkania, pre-
lekcje i wycieczki. Nastrój świąteczny spotkania 
utrwaliły również śpiewane przez uczestników 
pieśni adwentowe i kolędy oraz składane sobie 
życzenia świąteczne. Spotkanie upłynęło w mi-
łej, świątecznej atmosferze.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
życzymy Wszystkim Czytelnikom przeżywania 
świąt w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej 
atmosferze a kolejny, nowy 2023 rok niech bę-
dzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych 
i wspólnych zamierzeń. Zarząd 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego w Jaworzu.

Danuta Kubala
sekretarz oddziału
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Zespół Cantate

 Z kroniki Zespołu Cantate
W ostatnim czasie członkowie Zespołu wzię-

li „śpiewająco” udział w dwóch wydarzeniach. 
W sobotę 8 października uczestniczyliśmy  
w Kolacji dla Kobiet zorganizowanej przez 
Annę Wantulok - po raz drugi w nowym ter-
minie październikowym. Jak co roku wszystkie 
miejsca były zajęte i oprócz naszego śpiewu 
brzmiały również pieśni wspólne śpiewane 
radośnie i głośno przez uczestniczki Kolacji.  
W czasie tego wieczoru wysłuchaliśmy rów-
nież wspaniałego wykładu Lidii Czyż na temat: 
„Zaufanie w trudnych czasach”. Wykładowczy-
ni przedstawiła ten temat na podstawie wła-
snych trudnych doświadczeń życiowych a na-
stępnie odpowiedziała na pytania dotyczące 
pisanych przez nią książek. 

Natomiast w dzień Pamiątki Reformacji  - 31  
października - wzięliśmy udział we wspólnym 

nabożeństwie trzech bielskich Parafii Ewange-
lickich, które odbyło się w Kościele Zbawiciela 
na Bielskim Syjonie. Wspólnie z chórem z Bia-
łej i chórem Graduale z Bielska ubogaciliśmy 
to wspólne świąteczne nabożeństwo śpiewem. 
Kazanie przygotowane przez księdza Krzysz-
tofa Cieńciałę oraz Tomasza Lorka było tak 
naprawdę rozmową z Marcinem Lutrem na 
temat najważniejszych myśli i tez, które dały 
podwaliny pod  Reformację.

Koniec roku kalendarzowego to czas pod-
sumowań ale i czas  najradośniejszych świąt 
w całym roku -  świąt Narodzenia Pańskiego. 
W czasie Adwentu - czasu oczekiwania, czasu 
przygotowania na nadchodzące Święta, człon-
kowie Zespołu intensywnie ćwiczą kolędy, aby 
w czasie świątecznych nabożeństw  zaśpiewać 
o betlejemskim cudzie: „Dzwoneczków dźwięk, 
dziś niesie się, głosząc, że Pan narodził się, po-
rzućmy więc troski i lęk, wsłuchajmy się w ra-
dosny dźwięk: Gloria in excelsis deo”.

Wszystkim czytelnikom i na-
szym słuchaczom życzymy wsłu-
chania się w radosną betlejemską 
nowinę. Radujmy się wspólnie  
w ten święty czas! 

Małgorzata Ogrodnik
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Laury  Ziemi  Cieszyńskiej  2022

To już po raz 25 w Święto Niepodległości 
11 listopada w cieszyńskim teatrze odbyła się 
Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cie-
szyńskiej, na której osoby szczególnie zasłu-
żone dla gmin zostają uhonorowane laurem 
ziemi cieszyńskiej: Srebrnymi oraz honorową 
Złotą Cieszynianką. Laury mają postać statu-
etek przedstawiających kwiat haquetia epip-
pactis wykonanych według projektu plastyka 
Henryka Jasińskiego w 1997 roku. 

Do tej pory statuet-
ki Srebrnej Cieszynian-
ki otrzymało 3157 osób. 
Statuetkę Złotej Cie-
szynianki 5 osób (lata 
1997-2001), statuetkę 
Honorowej Złotej Cie-
szynianki 24 osoby 

Podczas tegorocznej 
gali osoby szczególnie 

zasłużone dla gmin 
zostały uhonorowa-
ne Laurami Srebrnej 
Cieszynianki. Honoro-
we Złote Cieszynianki  
w tym roku otrzy-
mali pomysłodawca 
i inicjator Muzeum 
Drukarstwa w Cieszy-
nie Karol Franek oraz 
Włodzimierz Szturc 
– urodzony w Wiśle 
luteranin, historyk literatury, dramaturg i te-
atrolog, reżyser, pisarz i publicysta, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Aka-
demii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Krakowie.

Podczas gali odbyły się występy Chóru 
Echo z Zebrzydowic oraz ustrońskiej Estrady 
Regionalnej „Równica”.
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Laurem „srebrnej cieszynianki” z Gminy Ja-
worze, przez 25 lat funkcjonowania tego wy-
różnienia, uhonorowani zostali:

 1997 – Jan Krzyszpień
 1998 – Jadwiga Roik
 1999 – Gustaw Lorek
 2000 – Ruta i Ryszard Janikowie
 2001 – Ewa i Krzysztof Czaderowie
 2002 – Jerzy Bisok
 2003 – Franciszek Karol Szpok
 2004 – Roman Rucki
 2005 – Jan Knieżyk
 2006 – Ryszard Stanclik
 2007 – Jacek Rybarkiewicz
 2008 – Wanda i Stefan Brandysowie
 2009 – Irena Stekla
 2011 – Małgorzata Kobiela Gryczka
 2012 – Irmgarda Gryczka

 2013 – ks. Władysław Wantulok
 2014 – Eryka Binek-Pytlowany
 2015 – Danuta Pawlus
 2016 – Zygmunt Podkówka
 2017 – Ryszard Klima
 2018 – Leopold Kłoda
 2019 – Renata i Edward Podstawni
 2020 - Leszek Baron
 2021 - Janina Czader
Rada Gminy Jaworze podjęła uchwałę, że 

w tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzy-
ma pan Ryszard Milli.

Ryszard Milli urodził się 6 kwietnia 1952 
roku w Cieszynie. Jaworzanin. Należy do Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Jest 
wiceprezesem Rady Parafialnej i członkiem 
Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej.

Jest zaangażowany zarówno w życie pa-
rafialne jak i życie lokalnej społeczności. Od 
ponad 50 lat jest członkiem Ewangelickiego 
Chóru Kościelnego w Jaworzu. Kiedy spo-
tykamy się z kulturą wysoką, to często jest 
tak, że o jej charakterze decydują wyjątkowi 
ludzie, a takim właśnie człowiekiem jest nie-
wątpliwie Ryszard Milii. W latach 1994-2015 
pełnił funkcję prezesa Chóru. Jest inicjatorem 
zapoczątkowanych w 2005 roku Koncertów 
Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej, które odby-
wają się co roku w amfiteatrze w Jaworzu. To 
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właśnie dzięki takim osobom życie kulturalne  
w Jaworzu rozkwita, a piękno muzyki sakral-
nej wychodzi poza mury kościoła i ma szansę 
dotrzeć nie tylko do mieszkańców, ale i do tu-
rystów odwiedzających Jaworze. Ryszard Mil-
li  zachwyca nie tylko pięknym głosem, ale  
i wyjątkową osobowością. To właśnie dzięki 
jego charyzmie liczne koncerty, które prowa-
dził, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
i były słuchane z ogromną radością. Jako filar 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jawo-
rzu pokazuje ponadprzeciętne zaangażowanie,  
a swoją pracę dla lokalnej społeczności wyko-
nuje ze znamionującym go entuzjazmem. Pro-
wadził wiele koncertów na rzecz środowiska 
takie jak m. in.: koncerty dla kuracjuszy Be-
skidzkiego Szpitala Leczniczo-Rehabilitacyjne-

go w Jaworzu, mini-koncerty w Domu Senio-
ra „Storczyk” w Jaworzu oraz liczne biesiady 
gminne. Jako znany społecznik Ryszard Milli 
od 2015 roku pełni funkcję prezesa Kółka Rol-
niczego w Jaworzu. Doceniając jego zaangażo-
wanie na rzecz gminy, w 2015 roku powierzo-
no mu zaszczytną rolę gospodarza Gminnych 
Dożynek w Jaworzu.

R  E  K  L  A  M  A
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Z życia Koła Pań

FORUM KOBIET
W dniach 16-18 września 2022 r w Warszawie 

odbyło się XXIX Ogólnopolskie Forum Kobiet 
Luterańskich. Było to pierwsze Forum po prze-
rwie związanej z pandemią. Parafię Jaworze re-
prezentowały: Anna Chmiel, Anna Malik i Anna 
Wantulok. 

Piątkowe popołudnie rozpoczęło się spacerem 
z przewodnikiem po Muranowie. Wieczorem 
Elżbieta Byrtek poprowadziła zajęcia integracyj-
ne, wspólne poznawanie Słowa Bożego poprzez 
bibliolog i modlitwę. 

W sobotę uczestniczki Forum wysłuchały wy-
kładu Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej na te-
mat: „Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzie-
ja”. Po wykładzie pracowano w trzech grupach 
dyskusyjnych, w których rozmawiano o jedności  
w rodzinie, jedności w parafii i jedności w Koście-
le. Uczestniczki wysnuły następujące wnioski: 
„Jedność to akceptacja różnorodności; tolerancja; 
umiejętność porozumienia między pokoleniami; 
miłość bliźniego i wynikająca z niej otwartość 
na drugiego człowieka; wzajemne poznanie się  
kluczem do jedności; budowanie wspólnoty w 
parafii i tworzenie przestrzeni dla wszystkich jej 
członków; szczerość w relacjach międzyludzkich; 
powołanie wierzących do modlitwy o siebie na-
wzajem; postrzeganie parafii jako części Kościoła; 
integracja dzieci i młodzieży z Kościołem; włą-
czanie młodych ludzi do gremiów kościelnych; 
praca na rzecz integracji osób wstępujących do 
Kościoła. Jedność w rodzinie, parafii i Kościele 
jest możliwa, kiedy budujemy ją na Bożym Sło-
wie. Jedność wymaga  od nas zaangażowania  
i wytrwałości”.  Modlitwę wieczorną poprowa-
dziła ks. Katarzyna Rudkowska.

Podczas niedzielnego nabożeństwa w Koście-
le Świętej Trójcy kazanie wygłosiła ks. Halina 
Radacz, a liturgię prowadziły: ks. Małgorzata 
Gaś, ks. Katarzyna Rudkowska i ks. Annica An-
derbrant z Uppsali.

Było to ostatnie Forum organizowane przez 
Synodalną Komisję Kobiet w obecnym składzie: 
ks. Halina Radacz, Katarzyna Luc, Aldona Karska, 
Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Wantulok.
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WYCIECZKA DO GLIWIC
Członkinie Koła Pań zasmakowały w wy-

cieczkach, nie tych dalekich, ale ciekawych.  
W sobotę 24 września 2022 wyruszyłyśmy do 
Gliwic, piękna pogoda zachęcała do zwiedzania. 

Na początek odwiedziłyśmy Kolejkowo 
– miejsce szczególne, w którym nawet doro-
śli mogą poczuć się jak dzieci. Kolejkowo to 
największa wystawa makiet kolejowych w 
Polsce. Świat w miniaturze przyciąga tak bar-
dzo, że można tu przyjeżdżać nawet kilka razy  
w roku i za każdym razem zobaczyć coś no-
wego. Kolejkowo w liczbach to: 900 metrów 
kwadratowych wystawy, 460 metrów toro-
wiska, 12 pociągów, 58 wagonów, 235 budyn-
ków, w tym miniatur autentycznych budowli 
ze Śląska, 195 samochodów, 3200 figurek ludzi 
i zwierząt oraz mosty, tunele, akweny wodne, 
dzień i noc, a nawet padający deszcz.

W drugiej części wycieczki każdy mógł wy-
brać to, co go najbardziej interesowało. Podzie-
liliśmy się na trzy grupy: pierwsza pojechała do 
Palmiarni, druga udała się do Muzeum w Zamku 
Piastowskim, a trzecia przeszła na gliwicki rynek. 
Po czasie przeznaczonym na zwiedzanie wszyst-
kie grupy spotkały się na rynku, by wspólnie 
udać się do autokaru i dojechać do ostatniego 
punktu wycieczki, gliwickiego portu.

Port Gliwice to największy i najbardziej 
uniwersalny port śródlądowy w Polsce. W Gli-
wickiej Marinie czekał już na nas statek, któ-
rym popłynęliśmy w rejs Kanałem Gliwickim.
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KOLACJA DLA KOBIET
W sobotę 8 października 2022 w Sali pod 

Harendą w Jaworzu odbyła się szósta Kolacja 
dla Kobiet. Spotkanie, w którym uczestniczyło 
98 osób, tradycyjnie poprowadziła Anna Wan-
tulok. Temat: „Zaufanie w trudnych czasach” 
przybliżyła pastorowa Lidia Czyż z Wisły Ma-
linki. Wszyscy w swoim życiu napotykamy na 
problemy, sytuacje trudne. Co wtedy robimy? 
Potrafimy zaufać czy zamartwiamy się? Chiń-
skie przysłowie mówi: „Nie możesz uniknąć 
tego, że ptaki trosk i zmartwień fruwają nad 
twoją głową, ale możesz nie pozwolić im uwić 
gniazd w twoich włosach”. Ale jak to zrobić? 
Kluczem do zwycięstwa jest zaufanie Bogu. 
Prelegentka przypomniała, że Jezus uwielbia 
okazywać swoją moc, gdy przeciwności sąnaj-
większe, a nadzieja najmniejsza!

Śpiew prowadził Zespół Cantate pod kie-
runkiem Małgorzaty Penkali-Ogrodnik, który 
towarzyszy nam od pierwszej Kolacji dla Ko-
biet. Podczas rozmów okazało się, że są osoby, 

które zawitały na Kolację po raz pierwszy. Jed-
nak bardzo duża grupa uczestników spotkania 
to osoby, które były na Kolacji po raz szósty 
albo kolejny. 

W drugiej części spotkania Lidia Czyż była 
przede wszystkim autorką powieści. Podczas 
wywiadu chętnie opowiedziała o swoim pi-
sarstwie. Do tej pory ukazało się już osiem jej 
powieści: „Mocniejsza niż śmierć, „Narodziny 
perły”, „Pozostała tylko nadzieja”, „Słodkie cy-
tryny”, „Tato!”, „Nic do oclenia”, „Na dwa gło-
sy”, „Popiół czy diament”. Była także okazja do 
zakupu książek i zdobycia dedykacji autorki.

Przy smacznej kolacji i wspaniałych cia-
stach, przygotowanych przez członkinie Koła 
Pań w Jaworzu, uczestnicy spotkania chętnie 
rozmawiali, dzielili się refleksjami, wzajemnie 
poznawali.
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ADWENTOWE 
SPOTKANIE W JASIENICY
W poniedziałek 5 grudnia 2022 członkinie 

Koła Pań w Jasienicy przeżywały swoje uro-
czyste Adwentowe Spotkanie. 

Gościem spotkania był ks. proboszcz Włady-
sław Wantulok, który przypomniał, czym jest 
adwent i zaapelował: Bądźmy zawsze przygoto-
wani! – w Ew. Łukasza 21,34 czytamy: „Uważaj-
cie na siebie... aby ów dzień was nie zaskoczył”.

„Adwent to czas przepełniony oczekiwaniem. 
Tym bliskim i zwyczajnym – na święta, na cho-
inkę, na prezenty, na zaśpiewanie „Bóg się ro-
dzi”, ale też oczekiwaniem „ostatecznym” – na 
Boga, który był, który jest i który przychodzi.

Adwent to też początek nowego roku ko-
ścielnego, chrześcijańskiej podziałki czasu  
w świecie, który woli już liczyć czas według 
„naszej ery” niż od narodzenia Chrystusa.

Adwent to czas częstszego przebywania tam, 
gdzie głosi się Słowo Boże i udzielane są Sakra-
menty. To wszystkie nabożeństwa tygodniowe, 
niedzielne, spotkania adwentowe, Gwiazdki.

Adwent to też czas wytężonej pracy.  
W domu – jak powitać święta w obejściu nie 
wysprzątanym, w centrach handlowych – prze-
cież to najlepszy czas w całym roku, czas żniw 
dla wszystkich żyjących z handlowania.

Jaki jest ten nasz Adwent? Czego będzie  
w nim więcej? (…)

Adwent, w którym jesteśmy w tej chwili, 
ma być czasem refleksji, czuwania, przygotowa-
nia. Dla chrześcijanina, który poważnie traktuje 

swoją wiarę, ma to być czas wyciszenia, lepszej 
modlitwy, poukładania na nowo naszego ży-
cia. Ten czas wcale nie musi być czasem smut-
nym, wręcz przeciwnie - to ma być czas rado-
snego oczekiwania nie tylko na Święta Bożego 
Narodzenia, ale również na dzień, kiedy Jezus 
Chrystus przyjdzie do nas już nie jako ubogie 
dzieciątko, ale jako „Pan panów i Król królów”.

Podczas spotkania był czas na adwentowe 
zamyślenie, ale również na adwentową ra-
dość, wyrażoną we wspólnym śpiewie. Przy 
zastawionym stole długo toczyły się rozmowy 
o tym wszystkim, co dla nas ważne.

DIECEZJALNA 
KONFERENCJA KOBIET
W sobotę 10 grudnia 2022 w Wiśle Centrum 

odbyło się Adwentowe Spotkanie Delegatek 
Kół Pań. Spotkanie zorganizowała Diecezjal-
na Komisja Kobiet Diecezji Cieszyńskiej KEA 
w RP w składzie: Anna Czudek – przewodni-
cząca, Anna Wantulok, Sabina Rabin, ks. Ka-
rina Chwastek-Kamieniorz, Danuta Kozyra, 
Agnieszka Borski.

Rozpoczynając spotkanie, Anna Czudek go-
rąco przywitała wszystkie przybyłe panie. 
Zgłoszonych było prawie 60 osób, niestety zi-
mowa aura i problemy zdrowotne nie pozwo-
liły wszystkim przyjechać. Spotkanie popro-
wadziła Anna Wantulok. 

O modlitwę i rozważanie Słowa Bożego po-
proszono dk. Renatę Raszyk, która jako pod-
stawę rozważania wybrała słowa z Ew. Łuka-
sza 21,25-28.

Wykład na temat: „Wierzę, pomóż niedo-
wiarstwu memu” przedstawiła dk. Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk. Zaprosiła uczestniczki spo-
tkania do wędrówki z Jezusem na podstawie 
tekstu  z Ew. Mateusza 4,12-25 i Ew. Jana 21,7. 
Zachęciła do zastanowienia się nad swoim ży-
ciem, nad swoją drogą. Podkreśliła, że wiara 
jest wiernością Bogu pomimo wszystko, bez 
względu na okoliczności. 

Podczas spotkania nie zabrakło wspólne-
go śpiewu, który poprowadziła Sabina Rabin.  
W jednej z pieśni wybrzmiały słowa: „Niech 
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Z życia Koła Zainteresowań 

MAGIA ŚWIĄT
W sobotę 3 grudnia 2022 Ośrodek Promocji 

Gminy Jaworze zorganizował „Magię Świąt 
w Jaworzu”. Po raz drugi w jaworzańskim am-
fiteatrze na scenie pojawił się Święty Miko-
łaj, który hojnie obdarował dzieci prezentami.  
W świąteczną atmosferę wprowadziły widzów 
występy Cioci Tuni, Zespołu wokalnego Włóczy-
kije oraz Kapeli Góralskiej Beskidzcy Zbóje.

W Jarmarku Świątecznym wzięły rów-
nież udziały członkinie Koła Zainteresowań. 
Na przygotowanym stoisku zaprezentowały 
własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne 
przede wszystkim z nici, kordonku i włóczki. 
Królowały aniołki, gwiazdki, dzwoneczki, mi-
kołaje, bombki, choinki oraz kartki wyszywa-
ne krzyżykami. Nie zabrakło także szydełko-
wych kwiatów. 

Podczas wydarzenia przeprowadzona zosta-
ła akcja charytatywne DLA FILIPKA. Na wie-
lu stoiska rękodzielniczych i gastronomicznych 
można było zakupić produkty, z których dochód 
przeznaczony był na leczenie Filipka z Jaworza.

twa wiara czyni kroki, duch twój wypowiada 
słowa. Niechaj Jezusa blask lśni w życiu twym. 
Gdy fundusze się skończyły, spichlerz pusty 
jest, a ty szukasz Boga w modlitwie i myślisz: 
gdzie On jest? On jest zawsze blisko ciebie, by 
napotkać potrzeby twe. Ty zaufaj Jego słowu, 
obietnic Jego uchwyć się”.

Bardzo ważny był czas rozmów, nawiązywa-
nia relacji, poznawania się. Wiele pań podkre-
ślało, jak bardzo w czasie pandemii brakowa-
ło spotkań. Pysznym obiadem i wspaniałymi 

słodkościami ugościły członkinie Koła Pań  
z Wisły Centrum.

W spotkaniu wzięły udział delegatki nastę-
pujących Parafii: Bładnice, Cieszyn, Goleszów, 
Istebna, Jaworze, Skoczów, Wi-
sła Centrum, Wisła Głębce. Koła 
Pań z Parafii w Jaworzu repre-
zentowały: Anna Chmiel, Kry-
styna Gibiec, Danuta Plinta, Ma-
ria Malec, Anna Wantulok.

Anna Wantulok
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Słowo Boże
w oczach dziecka

Karolina siedziała na ławce w parku bar-
dzo zamyślona. Umówiła się z Kajtkiem przed 
wejściem do galerii. Chcieli wspólnie wybrać 
prezenty gwiazdkowe dla najbliższych.
- Cześć Karola, to co? Ruszamy?
- ….
- Halo! Mówi się! Tu ziemia do Karoliny!
- Cześć! Co mówiłeś?
- Co tak nie kontaktujesz? Stało się coś?
- Myślę o tych prezentach…
- I co wymyśliłaś? Masz już gotowe pomysły, 
co dla kogo kupimy?
- Miałam, ale kiedy tu szłam, usłyszałam o na-
szym dawnym koledze Maćku.
- Maciek, Maciek… jaki Maciek?
- Chodził do równoległej klasy. Wyprowadził 
się chyba 3 lata temu.
- No i co u niego słychać dobrego?
- Dobrego to chyba nic. Okazało się, że jest 
bardzo chory. Musi mieć operację, a ona bar-
dzo dużo kosztuje.
- Jak cię znam, to już kombinujesz, jak można 
mu pomóc?
- Pomyślałam, że na te prezenty odłożyliśmy 
trochę kasy i możemy je dać na operację Maćka. 
- To super pomysł. A dla naszych bliskich pre-
zenty zrobimy sami. Mama zawsze powtarza, 
że takie własnoręcznie wykonane upominki 
są o wiele cenniejsze od kupionych w skle-
pie. Przecież liczy się przede wszystkim pamięć  
i gest. No to sprawa załatwiona.
- Ale… na tę operację trzeba bardzo, bardzo 
dużo pieniędzy i …
- I na pewno masz już pomysł, jak je zdobyć.
- Coś tam mi świta.
- To dawaj, co robimy?
- Możemy zrobić kiermasz różnych upomin-
ków, ozdób, kartek świątecznych.
- Ale tych rzeczy trzeba będzie narobić całe 
mnóstwo. Sami nie damy rady. Skąd je weź-
miemy?

Cuda się zdarzają
- Porozmawiam z mamą. W parafii jest takie koło, 
w którym panie zajmują się robótkami ręcznymi. 
Nawet nie wiesz, jakie cuda potrafią wyczarować: 
aniołki, gwiazdki, dzwoneczki, laleczki, kwiaty.  
A to wszystko z nici i włóczki. Poproszę, może by 
nam pomogły przygotować takie stoisko.

- Świetny pomysł! A wiesz, możemy jutro na 
wychowawczej pogadać z klasą. Ostatnio ro-
biliśmy takie fajne kartki z życzeniami. Może 
pani od plastyki by nam pomogła. I już mamy 
drugie stoisko.
- A gdybyśmy poprosili rodziców, to może zgo-
dzą się upiec ciasta i ciasteczka. I byłoby trze-
cie stoisko.
- Super, tylko to ciągle mało… Czekaj, czekaj… 
Mój tata ma kolegę, który gra w kapeli folkowej. 
Może zgodziliby się zagrać koncert charytatywny.

Karolina i Kajtek porozmawiali z rodzicami 
i swoją klasą. Z pomocą wielu dorosłych oraz 
kolegów i koleżanek przygotowali wspaniałe 
sobotnie popołudnie. Podczas kiermaszu i kon-
certu zebrano sporą sumę pieniędzy, którą prze-
kazano na leczenie Maćka. A kiedy opisano to 
wydarzenie w lokalnej gazecie, zgłosiło się jesz-
cze kilku dużych sponsorów. Dwa dni przed Wi-
gilią Maciek przeszedł operację i powoli wraca 
do zdrowia. Mama Maćka, dziękując za ogrom-
ną pomoc, powiedziała, że to prawdziwy cud.

Kajtek i Karolina byli bardzo szczęśliwi, że 
udało się pomóc Maćkowi. Przekonali się też, 
że wokół jest wielu ludzi o dobrych sercach  
i czasami nawet dzieci mogą pomóc, by zda-
rzył się cud. W końcu… od czego są przyjaciele.

Anna Wantulok
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Szkółka niedzielna
W dniach 21-23 października w naszej para-

fii zostało przeprowadzone szkolenie nauczy-
cieli szkółek niedzielnych. Cykl spotkań został 
opracowany i przygotowany przez ks. Katarzy-
nę Kowalską z parafii w Pokoju,  która rów-
nież pełni funkcję animatora w centrum Misji 
i Ewangelizacji w Dzięgielowie. W szkoleniu 
brały udział kandydatki z naszej parafii oraz 
z sąsiedniej w Międzyrzeczu. Inicjatorką i or-
ganizatorką tego wydarzenia była pastorowa 
Dorota Krzykowska.

W trakcie spotkań uczestniczki zapoznały 
się z bogatą treścią tematów zajęć. Poprzez 
wspólne dyskusje i ćwiczenia mogły określić 
szereg cech, którymi powinien się wyróżniać 
nauczyciel szkółek, w jaki sposób wykorzy-
stać swój potencjał. Poznały możliwości per-
cepcyjne dzieci i w jaki sposób budować po-
zytywne i twórcze relacje z dziećmi w wieku 
szkolnym. Słuchaczki szkolenia poznały różne 
elementy lekcji biblijnej, metody pracy i kon-
cepcje uczenia dzieci prawd biblijnych z wyko-
rzystaniem pomocy dydaktycznych, jak opo-
wiadania, flanelografy, fleszkarty, mapety czy  
dramy podczas zajęć. Nie brakowało również 

wesołych i rytmicznych pieśni z ruchem oraz 
atrakcyjnych projektów plastycznych. Podczas 
szkolenia uczestniczki zostały wyposażone  
w wartościowe pomoce do prowadzenia szkó-
łek: materiały CME, wydawnictwa i adresy 
stron internetowych dedykowanych dla na-
uczycieli szkółek niedzielnych. 

Zakończenie kursu kwalifikacyjnego koń-
czyło się zaprezentowaniem swojego konspek-
tu lekcji biblijnej, w skład której wchodziły: 
wybór centralnej prawdy, wersetu biblijnego, 
dobór pieśni i koncepcja pracy plastycznej do 
tematu. Wszystkie uczestniczki pozytywnie 
zdały egzamin i otrzymały dokument upraw-
niający do pracy w parafii.

To był bardzo pracowity i owocny weekend 
w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy ks. Kata-
rzynie Kowalskiej za wiele inspiracji  
i nowych pomysłów w pracy  
z dziećmi w naszym Kościele.

Dorota Krzykowska
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Dziecko w przedszkolu

Ach śpij kochanie…

Sen dziecka i osoby dorosłej różni się. Ro-
dzice, zwłaszcza najmłodszych dzieci, często 
mają pytania i wątpliwości dotyczące tego czy 
dziecko śpi odpowiednio długo, czy określone 
zachowania mieszczą się w granicach normy, 
nie wiedzą jak radzić sobie z kłopotami z zasy-
pianiem i jak ułatwiać dzieciom zaśnięcie. 

Jako rodzic wiesz, jak szczęśliwe i spokojne 
może być Twoje dziecko po dobrym odpo-
czynku - i jak marudne i niespokojne, gdy jest 
zmęczone.

A jeśli jest dobrze wypoczęte, również Ty 
możesz czerpać korzyści: masz więcej czasu na 
odpoczynek, co sprawia, że czujesz się lepiej 
zarówno psychicznie, jak również fizycznie.  
A to z kolei ma istotny pozytywny wpływ na 
twoje dziecko (dzieci).

Dlaczego sen jest tak ważny?
W mózgu noworodka jest wykonywana 

ciężka praca, a prawidłowy rozwój mózgu wy-
maga wystarczającej ilości dobrej jakości snu. 
Liczne badania wykazały, że sen jest ważny 
dla dojrzewania mózgów niemowląt i utrwa-
lania ich wspomnień. Stwierdzono, że dzieci  
z bardziej wydajnym snem miały wyższe 
wyniki poznawcze. Wykazano również, że 
niemowlęta, które częściej śpią w nocy, mają 
„łatwiejszy” temperament, są mniej drażliwe 
i łatwiej się przystosowują do wielu sytuacji.

Dobry sen w okresie dzieciństwa zmniejsza 
szansę na ogólne problemy zdrowotne i trud-
ności emocjonalne, takie jak depresja i lęk.

Podczas snu dziecko śni przez większość czasu. 
Naukowcy odkryli, że śnienie stymuluje mózg 
malucha i pomaga mu w jego zdrowym rozwoju.

Podobnie jak w przypadku dorosłych, dzieci 
muszą codziennie zasypiać, aby ich organizm 
działał jak najlepiej. Odpowiedni odpoczy-
nek pomaga dzieciom w fizycznej regeneracji  
i wzroście; wzmacnia ich układ odpornościo-
wy; pomaga w rozwoju mózgu; pomaga w na-
uce, pamięci, przetwarzaniu informacji i innych 
ważnych zadaniach poznawczych - wszystkie 
ważne powody, aby upewnić się, że maluch 
jest dobrze wypoczęty!

Udowodniono, iż dzieci, które śpią zbyt 
mało, mają problemy z koncentracją oraz pa-
mięcią, częściej bywają rozdrażnione i płaczli-
we. Starsze dzieci, które nie przesypiają odpo-
wiedniej ilości godzin, częściej mogą odczuwać 
przygnębienie, złość i mieć trudności z funkcjo-
nowaniem w grupie.

Jaka jest odpowiednia ilość snu dla dziecka?
Zapotrzebowanie na sen dla dzieci różni się 

w zależności od ich wieku. Wraz z narodzinami 
dziecka całkowita ilość snu stopniowo maleje, 
ale długość nocnego snu wzrasta. Uznaje się, że:
- Niemowlęta w wieku 0-3 miesiące potrzebu-
   ją 14-17 godzin snu.
- Niemowlęta w wieku 4-11 miesięcy potrze-
   bują 12-15 godzin snu.
- Dzieci w wieku 1-2 lat potrzebują 11-14 go-
   dzin snu.
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- Dzieci w wieku 3-5 lat potrzebują 10-13 go-
dzin snu.
- Dzieci w wieku 6-13 lat  potrzebują 9-11 go-
   dzin snu.

Jak zatem „ulepszyć” sen dziecka?
• Po pierwsze, dbaj o codzienne wieczorne ry-
tuały - kąpiel, opowieść, czytana bajka/ łagod-
na muzyka - coś, co rozluźnia dziecko i zapo-
wiada w przewidywalny sposób, że nadszedł 
czas, aby iść spać.
• Zadbaj również o to, żeby dziecko nie kładło 
się spać, będąc w napięciu. Powinno być spokoj-
ne i wyciszone. Przed snem należy zrezygnować 
z wszelkiego typu rozpraszaczy (bajek, gier kom-
puterowych, trudnych dla dziecka rozmów np. 
dotyczących jego niewłaściwego zachowania).
• Dziecko powinno spać w ciszy i ciemności. Im 
ciemniejszy i bardziej cichy pokój, tym lepszej 
jakości sen, który osiągnie twoje dziecko. Pokój 
powinien być dobrze przewietrzony, a panują-
ca tam temperatura wynosić 19-20 st. C.

9 rad, które ułatwią twojemu dziecku za-
śnięcie. Bardzo ważne jest wypracowanie 
przez rodziców prawidłowych przyzwyczajeń 
u dziecka związanych ze snem.

W grupie dzieci młodszych ważne jest prze-
strzeganie pewnych zachowań:
1. Nie należy doprowadzać do przedłużania 
się sytuacji związanych z rytuałami będącymi 

sygnałem zakończenia dnia np. kolacja, kąpiel, 
mycie zębów, czytanie do snu.
2. Należy kształtować umiejętności pozostania 
w łóżeczku bez obecności opiekuna.
3. Dziecko powinno mieć własne miejsce snu 
nocnego.
4. Należy stosować „przytulanki”, które uła-
twiają zasypianie, dając poczucie bezpieczeń-
stwa w zdarzających się wybudzeniach.
5. Należy przestrzegać odpowiedniego roz-
kładu posiłków (przerwy w posiłkach, np. od 
6 miesiąca życia niemowlę może zachować 
6-godzinną przerwę nocną w karmieniach).

W grupie dzieci starszych niezbędne jest:
1. Przestrzeganie stałych godzin zasypiania  
i wstawania w tygodniu, w soboty i niedziele, 
w święta.
2. Unikanie wieczorem angażujących emocjo-
nalnie filmów, gier czy zabaw.
3. Ograniczenie wieczorem aktywności czy po-
karmów działających na dziecko pobudzająco 
np. coca-coli, intensywnego wysiłku fizycznego.

Co zrobić, gdy dziecko nie chce samo zasy-
piać?

W pierwszycyh latach życia u 40% dzieci 
zdarzają się nocne wybudzenia. Problemem 
jest nieradzenie sobie przez dziecko z przebu-
dzeniem i płacz. Może mieć to związek z nie-
właściwymi nawykami związanymi ze snem 
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i nieprawidłową reakcją rodziców na płacz 
dziecka.

Początkowo w takiej sytuacji rodzic powi-
nien stosować metodę, polegającą na pokaza-
niu się płaczącemu dziecku i słownym uspoko-
jeniu go - stopniowo starając się coraz rzadziej 
reagować w ten sposób

Należy również nadmienić, że około 20% 
3-4- latków przejawia opór przy kładzeniu się 
spać. Pojawiają się takie zachowania jak płacz, 
krzyk czy agresja. Jest to następstwo błędów 
wychowawczych, które mogą polegać na tym, 
że dziecko zasypia bez rytuałów, w niewłaści-
wym miejscu, co skutkuje wybudzeniami noc-
nymi i dezorganizuje życie rodzinne.

Należy więc przestrzegać rytuałów związa-
nych z kładzeniem dziecka, aby zmniejszyć ry-
zyko stresu u niego, a także u rodziców.

Trochę naukowych metod. Znajdź idealną 
metodę.

Istnieje wiele metod wspomagających na-
ukę samodzielnego zasypiania. Poniżej kilka 
najpopularniejszych:

• Zasypianie bez płaczu - ta metoda ba-
zuje na przekonaniu, że dziecko powinno zasy-
piać spokojne, szczęśliwe, bez płaczu. Dlatego 
musimy poszukać sposobu na jego uspokoje-
nie - może być to kołysanie, czytanie itp. Ten 
sposób jest przyjemny, jednak bardzo czaso-
chłonny, może też prowadzić do nadwrażliwo-
ści rodziców na płacz malucha.

• Stopniowe usamodzielnianie - polega 

na stopniowej separacji, delikatnym zwięk-
szaniu odległości między rodzicem a zasypia-
jącym dzieckiem. Na początku trzymamy ma-
lucha za rączkę, kolejnego dnia czuwamy przy 
łóżeczku, w końcu opuszczamy pokój. Bezstre-
sowa, ale czasochłonna metoda.

• Co-sleeping - czyli spanie w łóżku z ro-
dzicami, metoda budząca sporo kontrowersji. 
Dzięki niej spanie kojarzy się z bliskością i bez-
pieczeństwem, jednak niełatwo jest przekonać 
dziecko do „wyprowadzenia się” z łóżka rodzi-
ców, którym nieraz brakuje intymności.

• E.A.S.Y. - czyli Eat (jedzenie), Activity 
(aktywność), Sleep (sen) i You (Ty). Metoda 
zakłada uporządkowanie życia dziecka we-
dług trzygodzinnych bloków - jedzenie, zaba-
wa, sen. Jest ona skuteczna, jednak wymaga ze 
strony rodziców ogromnej dyscypliny i świet-
nej organizacji.

• Płacz kontrolowany - korzystając z tego 
sposobu zakładamy, że maluch powinien za-
sypiać sam, a odrobina płaczu mu nie zaszko-
dzi. Stopniowo wydłużamy czas, po którym 
wchodzimy do pokoju, gdy dziecko płacze - 
najpierw wytrzymujemy 3 minuty, potem 5 
itd... Skuteczna, ale trudna dla rodziców meto-
da, budząca nieco kontrowersji.

Sen jest ważny dla każdego człowieka, bez 
względu na wiek. Sprawia, że jesteś szczęśliwy, 
zdrowy i inteligentny. Korzyści snu są bardzo 
odczuwalne w naszym codziennym życiu, od 
noworodka do dorosłości. Warto więc zadbać 
o dobry sen całej rodziny!

Marta Zworska-Berek

Treść merytoryczna: Ewa Sękowska-Molga 
(psycholog dziecięcy) wykłady
Szymańska K., Zaburzenia snu w: Wolańczyk 
T., Komender J. red.: Zaburzenia emocjonalne  
i behawioralne u dzieci, PZWL Warszawa, 2005  
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Konkursy Wiedzy Biblijnej
„SOLA SCRIPTURA“

W tym roku szkol-
nym tematem Ogól-
nopolskiego Konkur-
su Biblijnego SOLA 
SCRIPTURA jest 
„Świadectwo apo-
stoła Jana”. Ucznio-
wie mieli za zadanie 
poznać Ewangelię 
Jana, a w starszych 
grupach także Listy 
ap. Jana, z Biblii Eku-
menicznej, wydanej 
przez Towarzystwo 

Biblijne w Polsce w 2017 roku. Uczestnicy kon-
kursu mieli możliwość otrzymania e-booka. 
Konkurs tradycyjnie prowadzony był w trzech 
grupach wiekowych: gr.1 – uczniowie kl. 4-6, 
gr.2 – uczniowie kl. 7-8, gr.3 – uczniowie szkół 
ponadpodstawowych.

Etap parafialny/szkolny został przepro-
wadzony w dniach 24-30 października 2022.  
W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy. Łącznie 
uczestniczyło w nim 36 uczniów, a do etapu 
diecezjalnego/rejonowego awansowało 11: 
Julia Bujak kl. 5, Artur Cieślar kl. 5, Dawid 
Kaleta kl. 5, Szymon Kliber kl. 8, Karolina Ku-
kla kl. 4, Daniel Kuminek kl. 6, Bartosz Malik 
kl. 8, Emilia Twardzik kl. 5, Filip Urbaś kl. 5, 
Dagmara Wieja kl. 5, Magdalena Zipser kl. 8. 
Wszystkim serdecznie gratuluję!

Etap diecezjalny odbył się w sobotę 3 grud-
nia 2022 w Bielsku. Wzięło w nim udział bli-
sko 100 uczniów. W imieniu organizatorów 
uczestników konkursu i ich opiekunów przy-
witali: diakon Ewa Below i ks. Tomasz Bujok. 
Uczniowie mieli 45 minut na napisanie swo-
ich odpowiedzi na 25 pytań. W tym czasie 
opiekunowie mieli możliwość zwiedzić stary 
cmentarz ewangelicki. Po zakończeniu części 
pisemnej do uczestników konkursu słowa po-
zdrowienia przekazał ks. radca Waldemar Szaj-
thauer. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz książeczkę „Z Biblią na co dzień”.

Uczniów kl. 1-3 zapraszam do udziału  
w Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Sola 
Scriptura 2022/23. Temat konkursu: Cuda Jezu-
sa opisane w Ewangelii Jana. Pracę można 
wykonać dowolną techniką na formacie A4.

Anna Wantulok
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Z życia młodzieży
Sukcesy sportowe 

młodego parafianina

„Bieganie nauczyło mnie, 
że oddawanie się pasji 
jest ważniejsze niż sama pasja. 
Daj się czemuś pochłonąć bez reszty, 
włóż całe serce, doskonal się i ćwicz, 
nigdy się nie poddawaj – 
właśnie na tym polega spełnienie. 
To jest prawdziwy sukces” 

Dean Karnazes

Mikołaj Urbaś, bo o nim mowa, zakończył 
tegoroczny lekkoatletyczny sezon startowy 
całkiem pokaźnym dorobkiem medalowym, 
zarówno na poziomie szkolnym, wojewódz-
kim, jak i krajowym. 

Od ponad 4 lat trenuje w KS SPRINT Biel-
sko-Biała biegi średniodystansowe. Sezon 
zaczął się dla niego pechowo, bo już na halo-
wych mistrzostwach Śląska naderwał mięsień 
dwugłowy, co uniemożliwiło mu trenowanie 
przez prawie 2 miesiące. Później w maju miał 
upadek na przeszkodach, który skończył się 
złamaną ręką i wykluczeniem z treningów na 
kolejne tygodnie. Nie przeszkodziło to jednak 
w osiągnięciu sukcesów w drugiej połowie 
roku. Po ciężko przepracowanych wakacjach 
wystartował najpierw na Mistrzostwach  Pol-
ski w biegach alpejskich (30 lipiec - Między-
górze), a następnie na Mistrzostwach  Polski w 
biegach górskich na krótkim dystansie (4 wrze-
sień - Krynki). Z obu tych wyjazdów przywiózł 

brązowy medal.  Docelową i najważniejszą 
imprezą sezonu były jednak Mistrzostwa Pol-
ski U16 na stadionie, czyli tzw. „Mały Me-
moriał Janusza Kusocińskiego”, które odbyły 
się 24-25 września w Lublinie. Rywalizację 30 
najlepszych w Polsce zawodników na dystan-
sie 2km, Mikołaj zakończył na bardzo dobrym  
7. miejscu, ustanawiając przy tym rekord ży-
ciowy 5:59:32, co jednocześnie jest rekordem 
klubu KS Sprint Bielsko-Biała (2km, U16)  
i najlepszym wynikiem na Śląsku od 2015 roku 
w kategorii U16. Po MP, jak to powiedział, bę-
dąc w „gazie”, pojechał z klubem do Kłajpe-
dy na otwarte Mistrzostwa Litwy w biegach 
przełajowych na 1 milę morską, które wygrał 
(8 października). Sezon zakończył 2 miejscem 
Mistrzostw Śląska w biegu alpejskim (12 listo-
pada Wisła-Stożek) i 3 miejscem Mistrzostw 
Śląska w biegach przełajowych na 3km (19 li-
stopad w Bytom). 

Nowy sezon to nowe wyzwania, a  wśród 
nich m.in. Mistrzostwa Polski w biegach an-
glosaskich U18, które odbędą się w Bielsku
-Białej. Zajęcie miejsce w pierwszej trójce da 
Mikołajowi powołanie do kadry narodowej 
i pozwoli reprezentować kraj ”z orzełkiem na 
piersi” na  Pucharze Świata we Francji, co jest 
jego najbliższym marzeniem.

„Czy nie wiecie, że zawodnicy 
na stadionie wszyscy biegną, 

a tylko jeden zdobywa nagrodę? 
Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.”

1Kor. 9,24
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Sięgnij po pomoc

R  E  K  L  A  M  A R  E  K  L  A  M  A

Kompleksowe Usługi 
Po grze bo we

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

www.pogrzeby.bielsko.pl

ZAKŁAD
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY

J. M. Mrowiec
43-384 Jaworze

ul. Groszkowa 308

tel. 817 20 65

GRZECZNE DZIECI
Wszyscy rodzice chcieliby, aby ich dzieci 

były grzeczne. A co to znaczy być grzecznym? 
To znaczy słuchać poleceń rodziców, nauczycie-
li, wychowawców, a także swoich koleżanek 
i kolegów, którzy chcą dla nich dobrze. Więk-
szość rodziców w wychowywaniu dzieci po-
stępuje intuicyjnie.

Ważne jest to, by być konsekwentnym  
w działaniu i tego uczyć dzieci. Czyli dotrzy-
mywać słowa w obietnicach i ich realizowa-
niu. W przestrzeganiu konsekwencji trzeba 
być elastycznym i zadbać o realizację potrzeb 
dziecka. Małe dzieci często są bardzo ruchliwe.  
W dużym sklepie może być tak, że dziecko zgu-
bi się między stoiskami. Warto zadbać o bez-
pieczeństwo  dziecka, jednocześnie nie ogra-
niczając za bardzo jego swobody. Niektórzy 
rodzice stosują lejce- dzieci mogą się poruszać 
dość swobodnie  a rodzice mają kontrolę nad 
bezpieczeństwem dziecka.

Głównym celem wszystkich rodziców jest 
wyeliminowanie z życia rodzinnego frustra-
cji, gniewu i zdenerwowania. Istnieje jednak 
cel znacznie ważniejszy i, chcąc go osiągnąć, 
musicie wydać stanowczą walkę złym zacho-
waniom dzieci. Celem tym jest wychowanie 
dzieci na uczciwych ludzi, którzy zatroszczą się 

o siebie, ale nie pozostają obojętni na to, co 
dzieje się wokół nich. 

Od chwili narodzin dziecka rodzice stara-
ją się przygotować je do samodzielnego życia. 
Może to trwać kilka lat. Usiłują nauczyć je sa-
mokontroli i radzenia sobie, aby gdy przyjdzie 
czas, stało się w pełni odpowiedzialne i zdolne 
kierować własnym życiem. Z wieloma proble-
mami związanymi z bezpieczeństwem dziecka, 
takimi jak nauczenie go, że nie wolno dotykać 
gorącego pieca i jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię, można poradzić sobie w ciągu kil-
ku lat. Wpojenie samodyscypliny i punktual-
ności wymaga jednak o wiele dłuższego czasu.

Dzieci, w których wychowaniu stosowa-
no poprawnie wyważone proporcje swobody  
i dyscypliny, wyrastają na ludzi umiejących 
cieszyć się wszystkimi przyjemnościami życia. 
Wiedzą, jak o siebie zadbać, zdają sobie spra-
wę ze znaczenia norm społecznych, potrafią 
zrozumieć uczucia innych i potrafią radzić so-
bie z życiem.

Dzieci dobrze przystosowane mają pozy-
tywne podejście do innych, potrafią jasno 
wyrazić swoje życzenia i oczekiwania, potrafią 
bronić swoich praw, nie stosując agresji, nie 
pozwalają się onieśmielać i zastraszać. Dzie-
ci te potrafią wyrazić rozczarowanie i gniew  
w odpowiedni sposób, potrafią czekać na swo-
ją kolej, słuchać innych, negocjować i ustę-
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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

pować. Nie żądają nieustannej uwagi i bez 
problemu nawiązują kontakt zarówno z ró-
wieśnikami jak i z dorosłymi.

Dzieci uczą się, przede wszystkim obserwu-
jąc i naśladując swoje otoczenie, czyli rodziców, 
starsze rodzeństwo i nauczycieli. Osoby, które 
się nimi opiekują, mają zasadniczy wpływ na 
ich zachowanie. Chcąc być wzorem dla dzieci, 
rodzice powinni czasem tłumaczyć swoje po-
stępowanie, powiedzieć „zadzwonię dziś do 
babci, aby dowiedzieć się, jak ona się czuje.” 
albo „przepraszam, że nie słuchałem tego, co 
mówisz, miałem dziś ciężki dzień w pracy.”

Jedną z najważniejszych umiejętności, któ-
rą można przekazać dzieciom, jest umiejęt-
ność przepraszania. Możesz czasem stwierdzić: 
„Przepraszam, że na ciebie krzyczałem”, albo 
„ Przykro mi, że tak dziś narzekam” – pomaga 
to rozładować sytuację. W ten sposób dziecko 
uczy się, że każdemu zdarzają się potknięcia, ale 
można je naprawić szczerymi przeprosinami.

Małe dziecko szybko opanowuje nowe 
czynności, dokonuje wielu prób, jeżeli mu coś 
nie wychodzi. Warto zwracać uwagę na osią-
gnięcia dziecka i chwalić jego próby doskona-
lenia. Szczere pochwały to dobry sposób na 
wyrobienie w dziecku właściwych odruchów 
i konsekwencji dobrego zachowania.

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci do-
brych manier. Dobrze, żeby dziecko nauczyło 
się nawiązywać nowe kontakty, żeby umia-
ło przywitać się z obcą osobą, powiedzieć np.  
„Jestem Antek, miło mi Pana poznać.” Nauczyć 

dziecko powitania, żeby podało rękę, śmiało 
patrzyło w oczy nowej osobie. 

Warto nauczyć dzieci czekania na swoją ko-
lej i proszenia o pozwolenie. Gdziekolwiek je-
steście, czy to w samochodzie, czy w sklepie, 
restauracji, kinie, wszędzie znajdziecie sposob-
ność do uczenia dzieci właściwych zachowań. 
Wszystko czego nauczysz dziecko w pierwszych 
latach jego życia, działa na jego korzyść. Wpo-
jone w dzieciństwie dobre maniery to kapi-
tał, który będzie procentował przez całe życie. 
Wielkie znaczenie mają pochwały i ćwiczenie 
umiejętności, pomagają utrwalić właściwe za-
chowania dziecka.

Rodzice często mają problem z tym, na ile 
swobody mogą pozwolić dziecku. Dzieci wal-
czą o niezależność, rodzice często godzą się, by 
samodzielnie podejmowały decyzje. Warto 
jednak dyskretnie pomagać dziecku w podej-
mowaniu decyzji. Można na przykład zapy-
tać dziecko: „Co jutro chcesz ubrać do szkoły?” 
Dziecko może samodzielnie, ale pod dyskret-
ną kontrolą rodzica, podjąć decyzję w doborze 
ubrania. Rodzice pomagający dzieciom zdobyć 
umiejętność podejmowania decyzji przekonu-
ją się, że jest to korzystne na krótki, jak i na 
dłuższy czas. Im skuteczniej zachęcicie dziecko 
do samodzielności, tym więcej czasu oszczędzi-
cie sobie w przyszłości.

Wielu rodziców nie wymaga od dzieci udzia-
łu w codziennych pracach domowych. Nie chcą 
obciążać dzieci i uważają, że sami lepiej wyko-
nają te prace. Wykonywanie prac i obowiązków 
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domowych to prezent dla dziecka. Na początek 
można włączać dzieci do wspólnych czynności. 
Obieranie i dzielenie warzyw, układanie na-
krycia na stole, mycie naczyń itp. Niezależnie 
od wieku dziecka i stopnia trudności zadania 
rodzice powinni przestrzegać następujących za-
sad - szczegółowo wytłumaczyć i pokazać co  
i jak należy robić, nadzorować wykonywanie 
zadania, pochwalić dziecko za dobrze wykona-
ną pracę, przypominać i jeszcze raz przypomi-
nać. Uczestniczenie dziecka w codziennych pra-
cach domowych w roli pełnoprawnego członka 
rodziny poprawia jego samoocenę i pomaga 
obniżyć poziom napięć w rodzinie. 

Wydając polecenia dziecku, trzeba zadbać o 
to, żeby dziecko te polecenia słyszało. Można to 
osiągnąć przez przykucie uwagi dziecka. Aby to 
zrobić, zwróć się bezpośrednio do dziecka, kla-
śnij w dłonie, jeśli chcesz zwrócić uwagę grupy 
dzieci, wydawaj jak najprostsze polecenia.

Gdy rodzic jest rozgniewany, pomóc może 
fizyczny kontakt z dzieckiem. Weź dziecko na 
ręce i patrz mu prosto w oczy. Wytłumacz mu, 
co myślisz. Mów normalnym głosem, nawet 
gdy rozsadza cię złość.

Jak najwcześniej naucz dziecko rozpoznawać 
i nazywać uczucia. Kiedy uderzy misia, spokoj-
nie porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak może 
czuć się ktoś bity i co by było, gdyby miś go 
pobił. Rozpoznawanie uczuć i wczuwanie się w 
emocje drugiej osoby bardzo przyda się dziec-
ku w dalszym życiu.

W wychowaniu ważną rolę pełni kontakt 
osoby z dzieckiem, najczęściej 
poprzez rozmowę, o tym, jak 
dziecku przebiegł dzień, jakie 
zdarzenia dnia były ciekawe i 
przyjemne, a jakie były przykre 
i jak sobie z tym radzić.

Zenon Kowalczyk

NIESPODZIANKI 
DLA SENIORÓW

W okresie przedświątecznym została ogło-
szona już piąta ogólnopolska akcja dla Senio-
rów z Ewangelickich Domów Opieki. Tym 
razem zaproszono do przygotowania „Niespo-
dzianek świątecznych dla Seniorów” w kształ-
cie bombki. 

Do akcji włą-
czyli się uczniowie 
Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w 
Jasienicy i Szkoły 
Podstawowej nr 2 
w Jaworzu. Wspól-
nie wykonano 279 
bombek. Koloro-
we bombki z wer-
setem biblijnym  
i życzeniami zo-
stały wysłane do 
E w a n g e l i c k i c h 
Domów Opieki: 
„Soar” w Bielsku

-Białej, „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miecho-
wicach, „Arka” w Mikołajkach, „Miłosierny 
Samarytanin” we Wrocławiu, „Tabita” w Kon-
stancinie-Jeziornej.

Przesłane bombki przyniosły wiele radości 
i dały Seniorom poczucie, że nie są sami, że 
ktoś o nich pamięta. Akcja pokazała dzieciom, 
jak wielką radość sprawia obdarowywanie in-
nych.
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Chrześcijanin i środowisko

Z I M A
Zima zaskoczyła nas tym razem w połowie 

listopada. Po nieoczekiwanie ciepłym paździer-
niku temperatury spadły o kilkanaście stopni  
i zaczął dokuczać chłód. Kłopoty z opałem  
i wysokie koszty ogrzewania doskwierają jed-
nym bardziej, innym nieco mniej, ale dla wielu 
sytuacja jest trudna. U naszych wschodnich są-
siadów wręcz dramatyczna z uwagi na wojnę, 
która pociąga za sobą wiele ofiar i cierpienia 
ludzkiego. Moja firma ma tam swój oddział  
i z uwagi na przerwy w dostawach prądu pra-
cownicy czekają godzinami lub przychodzą, kie-
dy prąd jest, często w nocy zarywając sen. Każdy 
grosz się przyda na progu zimy. O podobnych 
sytuacjach pisze wielu, więc chciałbym napisać 
parę słów o zwierzętach i ptakach zimą.

Wojna z pewnością mocno zmieni sytuację 
zwierząt. Wytrzebi wiele gatunków zamieszku-
jących Ukrainę. Tak będzie na linii frontu, jeśli 
żołnierze będą głodni, to z pewnością spróbują 
zapolować. W 1991 roku po upadku Związku 
Radzieckiego gwałtownie spadły populacje 
dużych ssaków, więc jest to wypraktykowane. 
Ukraińscy snajperzy też ćwiczą z celownikami 
i noktowizorami na zwierzętach, zanim pój-
dą na front. Dzikie zwierzęta w czasie wojny 
tracą swoje miejsca żerowania i odpoczynku. 
Grzmoty wybuchów i wystrzałów (te ostat-
nie znają z polowań) powodują u nich panikę  
i chęć ucieczki. Przemieszczając się zimą, kiedy 
trudno o pokarm, będą na ujemnym bilansie 
energetycznym i wiele z nich zginie z głodu  
i wycieńczenia. Sporo zwierząt zginie także od 
min ukrytych w ziemi. Ptaki ponoć już przy-
zwyczaiły się do huku wybuchów, ale znikną 
pewnie ze zniszczonych miast wraz z ludźmi, 
jak chociażby wróble. 

Pomijam aspekt skażenia terenu, w którym 
tkwić będą miliony ton żelaza. W czasie I woj-
ny światowej wystrzelono 1,5 miliarda po-
cisków, co równa się około 20 milionom ton 
metali, wybuchowych materiałów i substan-
cji chemicznych. Z badań wynikało, że znacz-
nie przekroczona była zawartość metali szko-

dliwych: ołowiu, arsenu i cynku w glebie. Na 
Ukrainie w podobny sposób została skażona 
ziemia w wielu miejscach, częściowo zniszczo-
ne są rezerwaty przyrody, z trudnym do prze-
widzenia dalszym losem. 

Jest też inna strona tej sytuacji. Donbas 
słynący z ciężkiego, trującego przemysłu, po-
dobny jeszcze niedawno do Górnego Śląska, 
obecnie przechodzi swoistą naturalizację. Śro-
dowisko naturalne było tam do tej pory moc-
no zdegradowane. W pobliżu linii działań lub 
w niewielkim oddaleniu od niej sytuacja jest 
zgoła inna – przyroda odżyła i jest w pełni roz-
kwitu. Tam nie można polować i mamy wręcz 
– jak to określają miejscowi – karnawał przy-
rody. Rozmnożyły się wilki, dziki oraz kiedyś 
rzadkie drobne zwierzęta stepów – tchórze mar-
murkowe i świstaki stepowe. Wilki zaczyna-
ją poczynać sobie coraz śmielej i wchodzą do 
miast, nawet atakują przydomowe zwierzęta. 
Na ukraińskim zapleczu frontu są zakazy polo-
wania i regularne patrole wojskowe. O takiej 
ochronie przed myśliwymi i kłusownikami, 
a nawet zwykłymi ciekawskimi nie marzyły 
ptaki lęgnące się w nadmorskich koloniach lę-
gowych. Te też przeżywają rozkwit.

Trzeba jeszcze dodać, że Ukraina w wyniku 
działań Rosji utraciła najcenniejsze środowiska 
przyrodnicze. Dla Ukrainy Półwysep Krymski 
jest takim niezastąpionym bogactwem. Sytu-
acja byłaby podobna, gdyby Polska utraciła 
Puszczę Białowieską i bagna biebrzańskie.

Zima w naszej przyrodzie z pewnością będzie 
bardziej spokojna. Te gatunki, które miały odle-
cieć na zimowiska, już są na miejscu. Są jeszcze 
u nas te, które przemieszczają się w zależności 
od aktualnej sytuacji. Łabędzie, gęsi, kormora-
ny, kaczki korzystają na razie z nie zamarznię-
tych wód. Jeśli te skuje lód, to część z nich po-
leci na zachód, inne będą szukać okazji w nieco 
cieplejszych Czechach czy Austrii. Dla nich takie 
przemieszczenie to tylko kilka godzin lotu. 

Pozostają więc u nas gatunki osiadłe, czy czę-
ściowo osiadłe – jak chociażby kosy. Te są o tyle 
interesujące, że można wyodrębnić subpopula-
cję kosów leśnych i kosów miejskich. Te pierw-
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sze są nieco mniejsze od średniej i w większo-
ści odlatują na zimę, te drugie z kolei są nieco 
większe i w większości zostają na zimę. Im mia-
sta oferują odrobinę cieplejsze warunki i dostęp 
do tzw. śmieciowego pokarmu czy to na zaple-
czach restauracji czy chociażby na składowiskach 
śmieci, a nawet lokalne śmietniki też stanowią 
bogate źródło pokarmu. Osiadła jest też część 
populacji sikorek, dzięciołów, kowalików, peł-
zaczy oraz bażanty czy kuropatwy.

Chyba najbardziej znanym przedstawi-
cielem gatunków, które przylatują do nas na 
zimę, jest gil. Warto wiedzieć, że ten gatunek 
jest także lęgowy w naszych górach i nie jest 
tam rzadki. Zapewne każdy jako drugi wymie-
ni jemiołuszkę. Coś się jednak zmieniło, gdyż 
do 2013 roku jemiołuszki obserwowałem każ-
dej zimy, a od tamtej pory jedynie dwa razy, 
pomimo obfitości jemioły, która pasożytuje 
na okolicznych drzewach. Kilkanaście lat temu 
przez Jasienicę przeleciało stado ponad 3000 
jemiołuszek – jedno z najliczniejszych obser-
wowanych w Polsce.

Niektóre gatunki przemieszczają się ze 
wschodu na zachód i w zasadzie nie zauwa-
żamy, że gawrony i czyże kraczą i ćwierkają 
z bardziej wschodnim niż te nasze akcentem. 
Odrębną grupę stanowią rzadsze gatunki, któ-
re w zależności od warunków zostają u nas na 
zimę bądź wędrują dalej. Są to z reguły ptaki 
związane ze środowiskiem wodnym. Rozpocz-
nę od łabędzi – krzykliwego i czarnodziobego. 
Oba charakteryzują się żółtym kolorem dzio-
ba, w odróżnieniu od czerwonego u pospoli-
tego u nas łabędzia niemego. Można je łatwo 
przeoczyć, na co mam namacalny, a raczej na-
oczny dowód. Obserwując tej zimy przez lune-
tę wspomnianego łabędzia krzykliwego, zosta-
łem zagadnięty: „Panie, co tam ciekawego pan 

widzi?” Na co odpowiadam, że widzę rzadkie-
go łabędzia krzykliwego i proponuję przypad-
kowemu szczęśliwcowi możliwość spojrzenia 
przez lunetę na tegoż. „Acha, jest łabądź” – sły-
szę. „Krzykliwy – z żółtym dziobem”, popra-
wiam. „A tak, panie, widzę tego łabądzia, ale 
u nas takich na stawach dużo. Kiedyś tego nie 
było tyle”. Dłużej nie wyprowadzałem z błę-
du, niech będzie łabądź marki łabądź.

Innymi niedocenionymi przez obserwato-
rów mogą być nury. Są podobne do naszych 
pospolitych perkozów dwuczubych odzianych 
w zimową szatę. Są szare i zwykle trzyma-
ją się głębszych zbiorników wodnych. Mają 
piękny, donośny głos, niosący się daleko po 
wodzie jak jęk dźwięczny, z głębokiego gardła 
wyrwany. Po nurach (w Polsce obserwowano  
5 gatunków) można napotkać nad wodą  
z rodu kaczego smolistoczarne markaczkę i uhlę 
oraz kolorową lodówkę. Nasuwające się skoja-
rzenie z AGD nie ma tu zastosowania. W okre-
sie lęgowym te gatunki zamieszkują jeziora  
w tundrze, a na zimę przenoszą się na wybrze-
ża morskie, z rzadka bytując na śródlądziu.

Z ptaków drapieżnych wymienić należy 
przede wszystkim myszołowa włochatego. 
Od naszego myszołowa jest nieco większy,  
a w wyglądzie zauważalną różnicę stanowi 
kontrastowy, czarniawy pas na końcu ogona. 
W okolicach Suwałk ornitolodzy marzą o moż-
liwości zaobserwowania zimą sowy śnieżnej, 
jarzębatej czy ogromnego puszczyka mszarne-
go. U nas nawet marzyć o nich trudno. Te dwie 
pierwsze mają piękne, śnieżnobiałe upierzenie 
i magnetyzujące spojrzenie żółtych oczu. 

Mniejsze gatunki też mają swoją reprezentację 
w osobach, a raczej w ptakach o perlistym głosie 
zwanych śniegułami (samce o białym upierzeniu 
zasugerowały nazwę gatunkową) i te, których 
głosy zapracowały na nazwy – jery i czeczotki 
(głosy „jerrr” i „cze cze cze” odpowiednio). 

Wytężmy wzrok. Może będziemy mieli 
szczęście zobaczyć któregoś z północnych gości. 
Komisja rzadkości otrzymu-
je wiele dokumentowanych 
zdjęciami obserwacji rzadkich 
ptaków od przypadkowych 
obserwatorów. 

Jan Król
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Rośliny, które pomagają naszemu zdrowiu

Macierzanka
(thymus serpyllum L. (macierzanka piaskowa).

Macierzanka tworzy na ubogich glebach 
niziutkie, pięknie kwitnące kobierce. Zapach 
nagrzanej słońcem macierzanki to jeden z naj-
piękniejszych aromatów lata. Macierzanka pia-
skowa jest wieloletnią krzewinką osiągająca 
wysokość zaledwie od 2 do 10 cm. Tworzy gę-
sto ulistnione, bardzo zwarte, miękkie darnie. 
Cienkie, zdrewniałe łodygi  z licznymi kwitną-
cymi gałązkami ścielą się po ziemi i zakorze-
niają. Liście drobne, jajowate, naprzeciwległe. 
Różowe lub fioletowo-czerwone miododaj-
ne kwiaty zebrane są w główkowate kwia-
tostany. Macierzanka kwitnie od czerwca do 
sierpnia. Występuje na słonecznych, suchych 
terenach piaszczystych, na zboczach, skałkach, 
nieużytkach, w suchych borach sosnowych.

Zbiór i przechowanie
Macierzankę można zbierać dziko rosnącą 

lub z uprawy w słonecznym miejscu w ogro-
dzie. Ziele macierzanki dostępne jest również 
w sklepach zielarskich stacjonarnych i inter-
netowych. Surowcem są wysuszone kwitną-
ce pędy macierzanki. Należy je pozyskiwać 

na początku kwietnia, w pogodne poranki po 
obeschnięciu rosy. Ścina się nożyczkami lub 
sekatorem kwitnące pędy na takiej wysoko-
ści, aby w suszu nie znalazły się zdrewniałe 
i pozbawione liści łodygi. Część darni nale-
ży pozostawić, co pozwoli roślinie rozmnażać 
się wegetatywnie. Suszyć rozłożone cienką 
warstwą w zacienionym i przewiewnym po-
mieszczeniu. Starannie wysuszone ziele prze-
brać, odrzucić grubsze łodygi. Przechowywać 
w szczelnie zamkniętym i opisanym szklanym 
słoju, z dala od światła. Rozdrabniać tuż przed 
użyciem, aby nie ulatniały się cenne olej-
ki eteryczne. Wysuszone ziele powinno mieć 
przyjemny aromat przypominający tymianek, 
a smak gorzkawo-korzenny, lekko piekący.

Napar, nalewka, poduszka z macierzanki
Napar z macierzanki

2 łyżki rozdrobnionego ziela z kwiatkami 
(suszonego lub świeżego) zalać wieczorem 0,5 
l wrzącej wody, szczelnie przykryć, aby nie 
ulatniał się aromat i zostawić na noc do nacią-
gnięcia. Najlepiej parzyć w termosie, żeby dłu-
żej utrzymać wysoką temperaturę wody. Rano 
odcedzić i popijać chłodną herbatkę w ciągu 
dnia małymi łykami. Można osłodzić do sma-
ku miodem lub sokiem malinowym. Na kaszel 
pić z kwiatem lipowym. W mieszankach zio-
łowych łączyć z liśćmi maliny, jeżyny, czarnej 
porzeczki, babki, zielem mięty, lebiodki, melisy 
szałwii, szanty, pięciornika gęsiego, wiązówki, 
kwiatami rumianku, pączkami sosny, owoca-
mi dzikiej róży lub owocem anyżu.



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 10862

Nalewka
Pół szklanki ziela zalać w słoiku 0,5 litra 

czystej wódki lub czerwonego wina. Zamknąć 
i odstawić przynajmniej na 2 tygodnie do na-
ciągnięcia. Codziennie wstrząsać zawartość. 
Następnie przefiltrować i przelać nalewkę do 
butelki. Przyjmować 3 razy dziennie po 5-10 
ml dla zwiększenia wigoru.
Kąpiel

2 szklanki rozdrobnionego ziela macierzanki 
zalać 2 litrami wrzącej wody, przykryć, zosta-
wić do naciągnięcia przynajmniej 15 minut. 
Następnie odcedzić i przelać do wanny z wodą. 
Kąpiele w macierzance mają działanie dezodo-
rujące i odprężające. Relaksują i wzmacniają 
układ nerwowy, poprawiają nastrój, stymulu-
ją krążenie krwi, polepszają stan skóry. Zaleca-
ne są szczególnie rekonwalescentom, a także 
osobom cierpiącym na choroby reumatyczne, 
dermatologiczne i ginekologiczne. Z macierzan-
kowej kąpieli korzystać mogą również dzieci  
i osoby starsze. W przypadku bezsenności ką-
pać się przed południem, a wtedy wieczorem 
sen będzie mocny i spokojny.
Okład z macierzanki

5 łyżek ziela macierzanki zalać szklanka 
wrzątku i przykryć. Po 10 minutach zawinąć 
gorące ziele w płótno i przykładać na chore 
miejsce np. kręgosłup na 15-30 minut.
Poduszka macierzankowa

Rozdrobnionym suszonym zielem kwit-
nącej macierzanki wypełnić poszewkę na 
poduszkę lub jasiek i zaszyć. Takiej poduszki 
można używać pod głowę w przypadku róż-

nych dolegliwości nerwowych, bezsenności 
czy koszmarnych snów. Dawniej uważano, że 
spanie na macierzance sprzyja zdrowiu i dłu-
gowieczności.
Przeciwwskazana

Kobiety w ciąży i matki karmiące nie po-
winny stosować macierzanki w celach leczni-
czych. W dużych dawkach preparaty macie-
rzanki zwiększają krwawienia miesięczne.
Na przeziębienia

Preparaty z macierzanki od dawna stoso-
wano jako środek rozluźniający wydzielinę  
i ułatwiający odkrztuszanie w przeziębieniach, 
dreszczach powodowanych gorączką, kaszlu, za-
paleniu oskrzeli, zapaleniu gardła, grypie, krztu-
ścu, astmie oskrzelowej. Macierzanka łagodnie 
rozgrzewa organizm, oczyszcza i odkaża drogi 
oddechowe. Podobnie jak tymianek może słu-
żyć do inhalacji. Świeże liście i kwiaty zmikso-
wane z miodem stanowią dobry syrop na ka-
szel. Można również stosować sproszkowane 
ziele wymieszane pół na pół z miodem ( tzw. 
ziołomiód). W przypadku astmy oskrzelowej 
i w infekcjach oskrzeli bułgarscy fitoterapeu-
ci zalecali napary z równych części macierzanki  
i prawoślazu. Szczególną uwagę na macierzankę 
powinni zwrócić  palacze, gdyż pomaga usuwać 
substancje osadzające na drogach oddechowych 
podczas palenia. Nalewka rozdrobnionego ziela 
na wódce służyła dawniej jako lek na zimnicę 
(malarię). Macierzanka działa również moczo-
pędnie, pomaga w przypadku obrzęków, a dzięki 
antyseptycznym właściwościom przynosi ulgę 
w infekcjach pęcherza moczowego i dróg moczo-
wych. Ziele macierzanki używane 
jest w różnych mieszankach zioło-
wych przy bólach reumatycznych 
czy kręgosłupa.

Opracował 
Zygmunt Lira

Bibliografia
Zioła, K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki,
Apteka natury, J. Górnicka
Inna literatura
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Nie zapomnieć mowy ojców
Jak downi Wilije łobchodzili

„Pódź do nas Jezusku; gościu taki zocny.
Napolymy w piecu, co byś se łodpocznył.

Co byś fórt był z nami, kieś już tukej prziszeł, 
bo bez Ciebie sami ni mogymy dyszeć.” 

Juliusz Wątroba

Witóm piyknie!
Witóm Was piyknie, moji Czytocze. Dzisio 

se pospóminómy, jak to downi po naszych 
dziedzinach ludzie rychtowali sie ku tym God-
nim Świętóm, bo dzisio to ganc inaczy wy-
glóndo. Prawióm, że to trzeja tak nowocześnie, 
a ta nowoczesność je tako. 

Ludzie ledwo zlezóm z cmyntorzy, kaj 
spóminali bliskich, kierzy łodeszli, a już w su-
permarketach pojowio sie Mikołoj w wielkich 
sónkach. Ciągnóm je renifery, dzwóni wiel-
kim dzwónkym a reklamuje, co to ludzie se 
majóm kupić na ty Świynta. Jaki jodło, czym 
stół łobstroić, co kupić bliskim pod strómek, 
jaki ty wody wóniące sóm nejlepsze abo maści 
łodżywcze do gymbulki. Jaki graczki do dzie-
cek bydóm dobrym prezyntym, żeby sie też na 
Mikołaja nie łobrazili, że źle trefił. Potym jesz-
cze reklamuje, kaj świąteczne jodło zamówić, 
kiere przywiezóm po połedniu we Wilije. A ło 
pinióndze też sie starać ludzie nie muszóm, dyć 
telefón każdy mo w kapsie, zadzwóni kaj trzeja 
i grejcary za pore chwil sóm w gorści, a po-
tym gón po sklepach, bo pinióndze trzeja udać. 
Toteż wcale ni ma dziwoty, że po takim gónie 
w Świynta ludziska sóm łokropnie łutropiyni, 
żodyn z chałpy nie wylazuje. Jyno po brzuchu 
sie głosko i siedzi przed telewizorym. Dyć to 
wszystko musi zjeść co mu we Wilije przywiyź-
li. Tóż przeważnie ponikierzy bieróm celtke na 
trowiyni. Winszujóm se przez telefón abo sms
-em, siedzóm i czakajóm kiedy sie te Świynta 
skóńczóm. I to sóm wedle nich ty nowoczesne 
Godni Świynta. Ale jo bych to godni wykryślił! 
- bo przeca godnie ich nie łobchodzóm.

Ale na szczyńści mómy moc ludzi, kierzy 
wiedzom, że kożdy región  mo swoji tradycje, 
zwyczaje świąteczne, swoji jodło i tyn piykny 
zwyk zachowują. I je to dobre! Tóż chcym dzi-
sio przypomnieć, jak to downi ludzie rychto-
wali sie ku tym Godnim Świyntóm. Kie przy-
szeł adwynt, po naszych dziedzinach robiło się 
cicho, nie słyszało sie głośnego śpiywanio, gło-
śnej muzyki i błoznowanio. Nie było wiesiel 
ani też żodnych gościn. Chłopi jeździli do lasu 
po drzewo, ale jyny do świyntego Tóma, bo po 
świyntym Tómie - godali - siedź w dóma – i do 
lasu za drzewym sie już nie jeździło. Dyć kole 
chałpy było moc roboty. Jak była jeszcze jako 
tako pogoda, to baby brały dzichty i po rozto-
majtych dziurach grabiły łostatni liści, a nosiły 
ku chałpie na ściyl do swojich gowiedników. 
(Żodnymu wtedy do głowy nie przyszło, co 
majóm z liściami a ze sieczonóm trowom robić 
-  dyć łóni wysoce szkolyni nie byli, a wiedzieli, 
jak to zagospodarzyć). Wybiyrało sie też z piw-
niczki łostatni drobnioczki i warziło w wielkim 
gorku razym z kwakami, coby też kormik mioł 
szpyrke na pięć palców. Dyć sie czakało na to 
cały rok. Po sklepach tam ludzie nie gónili, bo 
to co na polu łurosło, to sie jadło. A to co ryn-
kami swojimi robili, to z tego sie cieszyli. A jak 
już przyszła Wilija, tóż łod rana do wieczora 
było moc roboty. Kożdy wiedzioł, co mo ro-
bić… chłopi porobiali kole chałpy i w chlywie, 
nanosili siana, słómy, coby w ty Świynta nie 
było trzeja wiela robić. Nanosili też drzewa ku 
blasze. Zaprawili strómek, kiery potym dziecka 
stroiły. Baby zaś w kuchyni rychtowały wie-
czerze. We Wilije sie też pościło. Żodyn nic nie 
jod. Chyba, żeby kiery mioł wielki głód, móg 
se wziąć kónsek chleba. Dziecka w tyn dziyń 
były posłószne, bo wiedziały, że jakby im łoj-
cowie wyrzazali, to bydzie tak przez cały rok. 
Do Wilije trzeja było łoddać wszystki dłógi 
i nic nie pojczować. Dźwiyrzy zaś do gazdów 
były szyroko łotwarte, dyć jedyn drugimu 
podowoł klamke. Bo był to przeca szczodry 
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dziyń, gaździno miała do kożdego biydoka ło-
twarte serce i ręce. Żodyn z biydnych  ludzi 
nie wyszeł, coby łod gazdów cosi nie  dostoł.  
A to kónsek szpyrki, bańke mlyka, kyns koło-
cza. Żodyn też tam na piyrszóm gwiazdke nie 
czakoł. Jak było wszystko porobióne, to sie 
kożdy piyknie umył, łoblyk i siadało się ku 
stole. Na stół musiało być wszystko przynie-
sione, coby łod stołu żodyn nie łodchodził, 
bo byłby to zły znak. Jedyn z nejstarszych, 
a był to starzyk abo starka, porzykali, zapoli-
li świyczki i zaczynała sie Wilija. Jedli piyrsze 
zupe rybiom, czasym też grzybule, a potym też 
rybe z chlebym abo z ziymiokami i  ziymio-
ki z kapustom łomaszczónóm masłym. Ryba 
była łobzolano w brezlach i pieczóno na ło-
liwie. Mieli też nawarzónóm kapuste, ale nie 
kwaśnóm, jyno słodkóm, takóm zaprawiónóm 
śmietónkom. Kiesi downi też rychtowali na 
Wilije groch z pieczkami, ale starka prawili, że 
to ni ma dobre na brzuch. Raczyj jodali fazole z 
pieczkami. Trzeja było wszystkigo sprógować. 
Warzyło sie też cosi na mlyku: gryzek, ryż i to 

Dobra Książka

sie jadło z masłym i cukrym. Jak mioł jesz-
cze kiery szmak, to se broł kołocz ze syrym,  
z makym, jabkami abo śliwkami. 

Na kóniec wieczerzy dzielili sie łopłatkym, 
kiery moczali w miodzie. Miało to znaczyć, 
coby ty Świynta i cały nowy rok był taki słod-
ki jak tyn miód. Pod kóniec jeszcze sie porzy-
kało i spiywało sie kolyndy. Starzy ludzie tych 
pobożnych pieśniczek kupe łumieli. A potym 
se już ty Godni Świenta łobchodzili, jak kie-
ry chioł. Ale wiedzieli, że najważniejsze, żeby 
łobchodzić ich godnie, przeca to sóm łurodziny 
Pana Jezusa i nad tym kiesikej ludzie rozmy-
ślali. Tak i mie przyszło do głowy, co powie-
dzioł największy nasz wieszcz, Adam Mickie-
wicz: „Jezus urodził się w żłobie, biada jak nie 
w tobie”. Tóż winszujym Wóm na ty Świynta, 
żeby ta miłość naszego Pónbóczka 
narodziła się w naszych sercach,  
a bydzie dobrze. Tego Wóm i so-
bie życzym!

Jan Niesyt
Josiyniczanin

Mario Conde, 
czyli 

kapitan Żbik na tropie
Kapitan Jan Żbik, komiksowy heros polskiej 

milicji (tak, to nie pomyłka) miał, jak to się 
dzisiaj mówi, „ocieplić wizerunek” milicjanta, 
dawać przykład, głównie młodzieży, jak zacho-
wuje się stróż prawa, kiedy jesteśmy bezradni, 
gdy zagraża nam niebezpieczeństwo i potrze-
bujemy pomocy. Bohaterska postawa Żbika, 
radzenie sobie z przeciwnościami, utwierdziło 
wielu młodych ludzi w przekonaniu, że oni 
również mogą być tak dzielni i niezłomni, jak 
ów milicjant. Jednak co wspólnego ma polski 
oficer Milicji Obywatelskiej, z kubańskim po-
rucznikiem policji Mario Conde, pracującym  
w Hawanie? Może wiele, a może tylko trochę 
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w zależności od sympatii bądź antypatii czy-
telnika do postaci.

Leonardo Padura Fuentes urodzony w 1955 
roku w Hawanie, całe swoje życie związał ze 
stolicą Kuby i w niej również osadził cykl po-
wieściowy nazwany „Cztery pory roku”, któ-
rych głównym bohaterem jest z jednej strony 
miasto, a z drugiej porucznik – komisarz Mario 
Conde. Hawański policjant rozwiązuje zagad-
ki kryminalne, jak bejsbolowy pałkarz (sport, 
którym się pasjonuje), ale często nad szkla-
neczką rumu i cygarem w ręku rozważa mean-
dry ludzkiej psychiki.

Pierwsza powieść z wyżej wspomnianego 
cyklu to „Gorączka w Hawanie”. Jej akcja za-
czyna się pierwszego stycznia 1989 roku. Zbu-
dzony porannym telefonem Mario Conde,  
z ogromną migreną, pustką w żołądku i kacem 
odbiera bardzo poważne informacje. Zaginął 
towarzysz Rafael Morin, nie byle jaki pracow-
nik Ministerstwa Przemysłu. To wydarzenie, 
które burzy spokój całego komisariatu, pada 
cieniem na dotychczasowe życie Condego. 
Sprawę trzeba priorytetowo rozwiązać. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że towarzysz Morin ma nieskalaną żadnym 
złym postępkiem opinię wśród współpra-
cowników. Zaangażowany w pracę, pomoc-
ny dla innych, nigdy niestawiający oporu dla 
nowych pomysłów i projektów. Wymarzony 
człowiek dla partii i przedsiębiorstwa. Sprawę 
utrudnia również fakt, że zaginiony to kolega 
detektywa. Nie do końca lubiany przez Mario, 
przewodniczący Federacji Uczniów Szkół Śred-
nich. Doskonały mówca, który zdobył wszyst-

kie możliwe dyplomy i wyróżnienia, torując 
sobie drogę do bogactwa i kariery na Kubie. 
Wśród świadków, których należy przesłuchać, 
jest również żona Rafaela Morina - Tamara - 
dawna ukochana Maria, która pomimo upły-
wu lat wzbudza w nim dawne żądze ze zdwo-
joną siłą. Zagłębiając się w szczegóły śledztwa 
razem z porucznikiem, dowiadujemy się coraz 
więcej o zaginionym, ale również o Conde, 
jego charakterze, dawnym życiu, marzeniach, 
przyjaciołach i ich bolączkach, przyzwyczaje-
niach i sposobach na radzenie sobie z życiem 
codziennym. 

Autor z rozmachem pokazuje mechanizmy 
władzy socjalistycznej na Kubie, życie co-
dzienne mieszkańców, będących największym 
bogactwem tego kraju. Różnorodność rasowa, 
kulturowa, religijna, mimo odgórnych prób 
ujednolicenia wciąż daje znać o sobie. Dlate-
go Conde często popada w zadumę i rozterki, 
pomagając sobie przy tym dużymi ilościami 
rumu i cygar. 

Na szczęście kapitan Żbik nie miał takich 
dylematów. Ścigał przestępców posługując się 
żelaznymi zasadami logiki, wykorzystując przy 
tym wszystkie swoje umiejętności. Tak samo 
czynił Mario Conde. Co więc różni obu hero-
sów? Na to pytanie należy 
dać sobie odpowiedź po lek-
turze „Gorączki w Hawanie” 
Leonarda Padury.

Poleca:
Piotr Bożek
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Z kartoteki parafialnej
Chrzty:

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

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”   Mk 10,14

Nasi zmarli:

16.10.2022 Paulina Majewska     Jasienica
29.10.2022 Jagoda Opalska     Bielsko-B

05.11.2022 Błażej Józef TOMASZEK - Magdalena Maria KUPISIŃSKA
11.11.2022 Radosław Ryszard PENKALA - Ewa Weronika BOROŃ

27.10.2022 śp. Józef Klus   l. 78  Biery
30.10.2022 śp. Jan Tyrna   l. 87  Bielsko-B
13.11.2022 śp. Bogdan Wiśniański  l. 61  Jasienica
27.11.2022 śp. Gertruda Pagórska  l. 78  Jasienica

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

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:

Chóry i zespoły 

Chór parafialny wtorek        godz. 19:00
Zespół Cantate czwartek     godz. 19:00 

Szkółka niedzielna
 Jasienica    8:00
 Jaworze 10:00
 Świętoszówka 10:00

 Spotkanie Koła Pań
Jaworze 
    1 środa miesiąca       godz. 18:00
Jasienica 
    1 poniedz. miesiąca godz. 17:00

Spotkanie młodzieży
sobota      godz. 17:00

Lekcje religii dla szkół średnich
Jaworze   wtorek godz.   18:00
Jasienica  czwartek godz.   18:00 



67

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 108www.parafiajaworze.pl

Cennik parafialny
Czynność         Opłata        Opłata
         w pełnym wymiarze        dla płacących składki
Ślub w kościele    1500 PLN   1000PLN
Ślub w plenerze   2000 PLN   1500 PLN
Pogrzeb      2100 PLN     700 PLN 
Opłata za miejsce 
za grób przy pogrzebie 
na 20 lat      1800 PLN      600 PLN  
Opłata za miejsce urnowe     900 PLN       450 PLN 
Prolongata grobu 10 lat 
      pojedynczy  1500 PLN       500 PLN 
      podwójny  3000 PLN     1000 PLN

Składka parafialna
Przypominamy również o opłacaniu składki parafialnej zgodnie z Regulaminem Parafial-

nym § 7 
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 

18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie 
mniej niż 1% jego dochodu.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki para-
fialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy spo-
łeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trud-
ności finansowe.W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania 
tego zwolnienia.

W dniu 15 listopada odbyło się spotkanie proboszczów i kuratorów Diecezji Cieszyńskiej z ks. 
biskupem Adrianem Korczago. Po długiej dyskusji i wielu propozycjach ustalono cennik opłat 
za czynności na 2023 rok, ujednolicony co do zasady w całej Diecezji.

Rada Parafialna na spotkaniu w dniu 21 listopada 2022 roku jednogłośnie przyjęła uchwałą 
nowy cennik parafialny za czynności w naszej parafii. Natomiast ze względu na znaczną ilość 
osób niepłacących składki kościelnej, Rada Parafialna zobowiązała księży oraz księgowość para-
fii do przestrzegania cennika opłat w pełnym wymiarze w stosunku do tych osób, które składek 
kościelnych nie opłacają. 

Cennik przedstawia tabela poniżej:

Aktualizacja  opłat
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PLAN NABOŻEŃSTW

Boże Narodzenie 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

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

01.01     Nowy Rok           10.00

06.01    Święto Epifanii          10.00

08.01   1 Niedziela po Epifanii         10.00           8.00        10.00

15.01    2 Niedziela po Epifanii         10.00           8.00        10.00

             18.00

22.01    3 Niedziela po Epifanii          10.00           8.00           10.00

                      18.00

29.01   Ostatnia Niedziela po Epifanii         10.00           8.00           10.00

05.02    3 Niedziela przed Postem          10.00           8.00        10.00

12.02      2 Niedziela przed Postem             8.00

19.02    Niedziela przed Postem          10.00           8.00        10.00

             18.00

26.02     1 Niedziela Postu   9.00       10.00          8.00        10.00

                       18.00

03.03     nabożeństwo pasyjne                  17.30         16.00

05.03    2 Niedziela Postu   9.00       10.00          8.00           10.00

10.03     nabożeństwo pasyjne                  17.30         16.00

12.03    3 Niedziela Postu   9.00       10.00          8.00           10.00

17.03     nabożeństwo pasyjne                  17.30         16.00

19.03    4 Niedziela Postu   9.00       10.00          8.00           10.00

24.03     nabożeństwo pasyjne                  17.30         16.00

26.03    5 Niedziela Postu   9.00       10.00          8.00           10.00

31.03     nabożeństwo pasyjne                  17.30         16.00

Styczeń 2023

Luty 2023

Marzec 2023

Zgromadzenie parafialne


