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OD REDAKCJI:  Wzloty i upadki w naszym życiu były i będą miały miejsce. Na-
sze życie wiążę się z podążaniem za czymś – za życiową karierą, za 
zdobywaniem jakiegoś mienia. Tak często drzemiące głęboko gdzieś 

w nas pragnienia posiadania czegoś w końcu zostaje zrealizowana. Dążenie za czymś, dążenie do wytyczonego 
celu? Czy takowa idea powinna mieć miejsce w naszym życiu? Wydaje mi się, że tak! Każdy z nas powinien 
mieć jakieś marzenia, jakiś cel, za którym powinien podążać. Stawiamy sobie w życiu różne cele, które chcemy 
realizować, ale często bardzo mało troszczymy się o to, co na to powie Bóg. A gdy nasza droga życia natrafia na 
ostre zakręty to… wówczas przypominamy sobie o Bogu! Wtedy On jest tym, który ma nas wyciągnąć z opresji 
i wyprowadzić z krętej niebezpiecznej drogi, na prostą. Wówczas skłonni jesteśmy uczynić go odpowiedzialnym 
za nasze „krzywo” wymierzone cele. Po porażce, którą zaznaliśmy zadajemy sobie pytanie: Czy jest Bóg, skoro 
do tego dopuścił? - Jak w ogóle mógł do tego dopuścić? Tymczasem Bóg chętnie widziałby nas na swojej drodze,  
a nie na naszej. 
 Czy potrzebujesz, żeby ktoś ciebie prowadził? Większość chrześcijan wierzy, że Bóg jest Przewodnikiem w 
ich życiu. Doprawdy trudno sobie wyobrazić chrześcijanina, który w to nie wierzy. Być może, od najwcześniejszych 
lat byłeś i nadal jesteś w stanie powiedzieć: „Pan jest pasterzem moim... Prowadzi mnie...” (Ps 23:1 - 2). Jeśli jesteś 
chrześcijaninem, to z pewnością w trakcie twego chrześcijańskiego życia było wiele sytuacji, w których zwracałeś 
się do Boga, mówiąc: „Nie wiem, co z tym zrobić, pomóż mi!” Doświadczyłeś tego, że jego ręka prowadziła cię 
w życiu zarówno w dużych, jak i w małych sprawach. To prawda, potrzebujesz prowadzenia. Tak, Bóg obiecał, że 
będzie twoim Przewodnikiem. Tak, niewątpliwie on już ciebie prowadził. Jak dotąd dobrze! Wiemy jednak, że nie 
zawsze wszystko jest tak proste. Czasami jesteśmy wielce zakłopotani. Nie wiemy, co robić, albo którą z dwóch 
możliwości wybrać jako kierunek naszego działania. Naprawdę, bardzo potrzebujemy prowadzenia ze strony Boga. 
Lecz w jaki sposób on nas prowadzi? Jak dochodzimy do poznania jego woli? Nie zdążymy posunąć się zbyt daleko 
na chrześcijańskiej ścieżce, a już te, lub podobne pytania zaczynają niepokoić wielu z nas. Zamiast myśleć o tym 
jak zdumiewające jest to prowadzenie, rodzi się w nas niepewność. Oglądamy się na „miesiąc miodowy” naszego 
chrześcijańskiego doświadczenia i zdajemy sobie sprawę, że Bóg łaskawie i po ojcowsku wyrównywał przed nami 
drogę. Pomagał nam stawiać pierwsze kroki w chrześcijańskim życiu, tworząc wokół nas opiekuńczą atmosferę. 

„Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne 
będzie prowadził ostrożnie” (Iz 40:11). Wtedy byliśmy zbyt młodzi, by zdawać sobie sprawę ze wszystkich pułapek 
i problemów, jakie mogły się pojawić. Teraz jesteśmy starsi w wierze, możliwe też, że trochę mądrzejsi i bardziej 
pokorni, lecz prawdopodobnie także nieco bardziej skomplikowani, a nawet zdezorientowani. Wciąż wierzymy, że 
Bóg nas prowadzi. Pozostaje jednak niewielkie pytanie: „W jaki sposób Bóg nas prowadzi?”
 Różne bywają drogi. Szukamy wśród nich takiej, która najlepiej oddawałaby sens naszej życiowej wędrów-
ki. Każdy z nas ma cel. My jako chrześcijanie też mamy cel - niebo i jedyną drogą, aby uzyskać to, do czego dążymy 
jest Jezus. Aby nie zbłądzić, nie zejść z wyznaczonej ścieżki musimy uwzględnić to, co Bóg ma dla nas przygoto-
wane, musimy zwracać uwagę na znaki, które postawił na drodze. On nie chce abyśmy szli tą drogą z pamięci, ale 
żebyśmy stosowali się do drogowskazów, które nam dał, dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia czytać Biblie, bo 
właśnie tam są wszystkie wskazówki i ostrzeżenia. Aby uniknąć rozczarowań musimy uwzględnić, że Bóg panuje 
nad wszystkim i na wszystko ma wyznaczony czas. Nie oznacza to jednak, że mamy ustawać w modlitwach, bo to 
czy wzywamy imię Jezusa ma ogromne znaczenie.
 Ten, kto chodził po górach, wie, że schodzenie ze szczytu bywa nieraz równie trudne i niebezpieczne jak 
zdobywanie go. Tym bardziej, że schodzenie następuje w momencie, gdy jesteśmy już zmęczeni, gdy trudy wędrów-
ki dają o sobie znać, gdy sprawność organizmu została znacznie obniżona. Po drodze są jeszcze inne szczyty, które 
można przy okazji zdobyć. Wiąże się to jednak z ryzykiem wyczerpania sił, których może zabraknąć do osiągnięcia 
celu. Trzeba więc umieć dobrze szafować swoimi siłami, swym czasem, swym życiem. Różny bywa trud w poszcze-
gólnych okresach naszego życia. Dla młodych pokonywanie szczytów przynosi entuzjazm i pragnienie wspięcia 
się na szczyt, ważne jest  przezwyciężenie zmęczenia i zwątpienia. Jest wreszcie wyzwalająca radość z osiągnięcia 
upragnionego celu. Każdy z nas po osiągniętym szczycie nie może pozostać za wszelką cenę tam gdzie dotarł, ale 
musi iść dalej do swego zamierzonego celu, tam gdzie się kończy jego życiowa wędrówka, tam gdzie jest odpoczy-
nek po trudach, bezpieczne schronienie i ojczysty dom. Nasze życie przemija, wszystkie wspaniałe chwile mają swój 
koniec, jednak miłość naszego Ojca jest wciąż taka sama. To on oddał swojego jedynego syna za nasze grzechy i za 
to powinniśmy mu codziennie dziękować!
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Rozważanie biblijne
Jezus Chrystus jest Panem...

 Święta Wielkanocne nie są obchodzone  
w naszym kraju aż tak uroczyście jak Boże Narodze-
nie, jednak  poprzedzający je czas pasyjny dużo bar-
dziej wprowadza w ich przeżywanie niż adwent. Sześć 
niedziel pasyjnych, które stopniowo budują napięcie 
przed wielkim finałem. Wprowadzamy nastrój zadumy, 
refleksji, nikną radosne śpiewy, wszystko jest bardziej 
stonowane. 
 Przytoczony fragment z listu do Filipian skon-
centrowany głównie na Chrystusie również stopniowo 
buduje napięcie. Pokazuje jak Boży Syn przyszedł, by 
się uniżyć. Apostoł pokazuje to uniżenie w 7 etapach:
1. Chociaż był w postaci Bożej - Niczym nie ograniczo-
ny, wieczny, potężny, doskonały Bóg miał pełne prawo 
by przyjść jako sędzia tego świata. 
2. Nie upierał się by być równym Bogu – zrezygnował 
jednak  z tronu w niebie i zszedł na ziemię.

Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha 
miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie  

i zmiłowanie,  dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej  
myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyśl-

nością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na 
próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za 
wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co 
jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie 
usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż 
był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby 

być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął 
postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się  

z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny  
aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg 
wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 

zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Flp 2,1-11

3. Wyparł się samego siebie - nie jest łatwo wyprzeć się 
siebie, dla nas ludzi to niezwykle trudne, bo przecież 
każdy z nas kocha siebie samego
4. Przyjął postać sługi – grec. doulos oznacza najniższy 
stopień sługi, wręcz niewolnik. Jezus stał się całkowi-
cie uległy wobec woli Ojca, widzimy to w Getsemane, 
gdzie jest gotowy wypełnić ją do końca. 
5. Stał się podobny ludziom - przyjął ludzkie ogranicze-
nia, był głodny, zmęczony, spragniony, było mu zimno, 
tego nigdy nie doświadczał jako Bóg.
6. Uniżył samego siebie aż do śmierci - Jezus nie tylko 
znosi ludzkie niewygody, ale zgodził się znosić odrzu-
cenie ludzi, bywał odrzucany, fałszywie oskarżany, wy-
śmiewany, w końcu pojmany, niesprawiedliwie osądzo-
ny, pobity, wyszydzony, poniżony i zabity.
7. I to do śmierci krzyżowej - najgorszej możliwej eg-
zekucji. Tak strasznej, że aż trudno sobie wyobrazić, że 
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ludzkość była zdolna do wymyślenia czegoś takiego.

 Jezus Chrystus dobrowolnie uniżył się. Dla-
czego? Bo nas kocha. Z miłości do nas. Niepojęte, ale 
wspaniałe. To niezwykłe uniżenie, które przynosi nam 
zbawienie, ratunek od grzechu. 
 Ale w naszym tekście pojawia się jedno zda-
nie, które trochę burzy ten nastrój refleksji, podziwu, 
wdzięczności. Apostoł Paweł pisze. Takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie 
Jezusie!
 I co zrobimy z tym fragmentem? Nie jest łatwo. 
To chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań, które rzuca 
nam Słowo Boże. A jest ono w formie nakazu, a nie 
alternatywy. Nie znajdujemy słów: Ewentualnie jakby 
się wam chciało, to może ktoś próbować troszkę cza-
sami być podobny do Jezusa. No, nie byłoby źle, jak-
byście się czasami starali tak żyć. No na chwilę, no w 
niektórych aspektach.  Nie! Paweł z pełną mocą swoje-
go autorytetu pisze do zboru w Filipi. Takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie 
Jezusie! 
 Zanim zastanowimy się co to w praktyce ozna-
cza, popatrzmy chwilkę na kontekst tych słów. Rozdział 
2. rozpoczyna się trochę ironicznym stwierdzeniem. 
Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha 
miłości, wspólnota Ducha, współczucie, zmiłowanie. 
Jeśli?!? Przyznajmy szczerze, czy w Chrystusie, który 
przyszedł na świat, by pojednać nas z Bogiem, który 
okazał najdoskonalszą miłość, który daje nam zbawie-
nie z łaski, czy jest jakaś zachęta, pociecha, zmiłowa-
nie? Powiedzmy sobie, gdzie w dzisiejszym świecie 
możemy szukać jakiejś pociechy, zachęty, prawdziwej 
miłości. U kogo? W jakich rzeczach? Co lub kto jest  
w stanie przynieść nam pokój do naszych serc wobec 
wyzwań, które dotykają nas każdego dnia? Kto w ob-
liczu zmienności tego świata daje stabilność? Kto 
lub co w czasie choroby jest w stanie pocieszyć? Kto  
w obliczu śmierci daje nową perspektywę, że jest życie 
wieczne? Jedynie Jezus Chrystus! Moglibyśmy więc 
odpowiedzieć Pawłowi: No pewnie, że jest!!! Przecież 
to oczywiste!  
 W takim razie - zdaje się sugerować Paweł - 
dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, zgodni, 
nie czyńcie nic z kłótliwości, przez wzgląd na próżną 
chwałę. Żyjcie w jedności. Dajcie w ten sposób świa-
dectwo światu, że Chrystus, który zmienił wasze życie, 
nadał mu prawdziwy sens, który pojednał was z Bo-
giem, staje się dla was wzorem do budowania jedności 
między wami.
 Świat jest pełen konfliktów; takich między 

nami, pomiędzy 2 osobami. Pozornie zwykłe sprzecz-
ki, może czasami większe nieporozumienia dzielą ludzi, 
dzielą nasze rodziny, sąsiadów. Mamy konflikty i róż-
nice zdań, które dzielą całe grupy społeczne, regiony, 
kraje. Nieraz konflikty przeradzają się w otwarte wojny, 
obrzucanie się wyzwiskami, oddalenie, a nawet wrogie 
działania. Co jest źródłem naszych konfliktów? Zapew-
ne jest wiele powodów, ale spróbujmy wymienić kilka:
a) zazdrość i związane z tym poczucie niesprawiedli-
wości,
b) nasza różnorodność, a co za tym idzie, różne prze-
konania i poglądy, i nieumiejętność pogodzenia się  
z odmiennym stanowiskiem,
c) rozdrapywanie ran, problemów, które ciągną się 
może przez lata i z którymi nie umiemy się pogodzić.  
A one wprowadzają nas w krąg ciągłych odwetów. 
 Nasz tekst próbuje nam pokazać próbę rozwią-
zania, wskazując na Chrystusa, a konkretnie na Jego 
życie i postawę uniżenia. Jezus Chrystus pokazał, gdzie 
leży klucz do rozwiązywania konfliktów, do przynosze-
nia pokoju, miłości, przebaczenia, pojednania. W rezy-
gnacji! W wyrzekaniu się siebie! Nie ciągłym stawianiu 
na swoim, dochodzeniu swoich praw, kłóceniu się o ra-
cję, uważaniu się za pokrzywdzonego, ciągłym przypo-
minaniu swoich zasług i wypominaniu czyichś błędów, 
ale w rezygnacji z tego. 
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie 
było w Chrystusie Jezusie !
 Często mówimy, przytaczając pewien znany 
cytat z filmu: Sąd sądem ale sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie. Czy na pewno? Lubimy dopominać 
się swoich racji. Bardzo modne jest mówienie dzisiaj: 
Przecież mam do tego prawo! Owszem, nikt tego nie 
odbiera. Ale mam też prawo, by rezygnować ze swo-
jego prawa dochodzenia sprawiedliwości. I wcale nie 
musi to być słabość, a wręcz nieraz największe zwycię-
stwo. 
 Czy zawsze? - Niekoniecznie. W takim razie 
kiedy? – tego nie da się jednoznaczenie określić, dlate-
go potrzebujemy stale na nowo się uczyć i prosić Boga 
o siłę i mądrość. Parafrazując pewną znaną modlitwę 
,moglibyśmy zawołać:
 Boże daj mi siłę, by rezygnować z siebie, gdy 
jest to konieczne dla osiągnięcia pokoju, daj mi odwagę 
by bronić swoich poglądów, gdy taka jest twoja wola  
i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.
Amen.

ks. Marcin Podżorski
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Przeciw niebiańskim prorokom 
część 2

 Część pierwsza pisma Marcina Lutra „Prze-
ciw niebiańskim prorokom o obrazach i sakramencie” 
obok fragmentu dotyczącego obrazoburstwa zawiera 
jeszcze dwa kolejne wydzielone nagłówkami fragmen-
ty. Pierwszy z nich poświęcony jest zarzutom Andreasa 
Karlstadta, jakie formułował on w licznych pismach 
ulotnych wobec samego M. Lutra, a przede wszyst-
kim wobec elektorów Saksonii, po tym jak ci ostatni 
wygnali go ze swoich ziem w drugiej połowie 1524 r. 
Wittenberczyk staje więc w obronie nie tylko siebie, ale 
przede wszystkim swojego władcy, wobec którego chce 
pozostać lojalny nie tylko dlatego, że był jego nieza-
wodnym protektorem, ale także dlatego, że tak postrze-
gał rolę i powołanie poddanego w społeczeństwie.
 W pierwszym rzędzie odpiera zarzut, że to on 
stoi za decyzją Fryderyka Mądrego. Przypomina, że 
nie widział się nigdy osobiście z Fryderykiem, za wy-
jątkiem przesłuchania na sejmie w Wormacji w 1521 
r. Przyznaje jednak jednocześnie, że pisał o tym do 
Georga Spalatina, a więc sekretarza księcia i swojego 
„łącznika” na dworze. Przyznaje także, że rozmawiał  
o tym z bratankiem elektora, synem Jana Stałego – Ja-
nem Fryderykiem.
 Zasadnicza argumentacja M. Lutra odwołuje 
się jednak do uprawnień legalnej władzy, która ma pra-
wo ze swoich ziem usuwać ludzi, którzy są niebezpiecz-
ni dla pokoju i nie podporządkowują się jej prawom.  
W tym kontekście przywołuje przekonanie A. Karl-
stadta, że to lud ma prawo egzekwować nakazy Pisma 
Świętego, jak to czynił w przypadku obrazów. Witten-
berczyk odrzuca takie podejście, podważające prawo 
legalnej władzy. Co więcej obawia się, że jeśli dopuści 
się do takich anarchicznych wystąpień, to skończy się 
to tym, że ludzie nie tylko uznają się za uprawnionych 
do usuwania obrazów, ale realizacji także innych po-
wiązanych z ich usunięciem wypowiedzi Pisma Świę-
tego, takich jak nakaz wytracenia ludów kananejskich 
z 5 Księgi Mojżeszowej 7,16. Zresztą to już się dzieje  
i przykładem tego jest „duch z Allestedt”, a więc dzia-
łający w tym mieście Thomas Müntzer, główny lider 
buntu wojny chłopskiej, z którym A. Karlstadt wcho-
dził w konszachty. M. Luter miał na myśli pochodzące 
z początków roku 1524 r. „Pismo z Orlamünde do Al-
lestedt, jak powinno się po chrześcijańsku walczyć”. A. 
Karlstadt odrzucił w nim formułowane przez T. Münt-
zera postulaty używania przemocy. M. Luter nie dowie-
rza już jednak swojemu dawnemu współpracownikowi. 

O to ten zresztą miał pretensje w czasie ich spotkania  
w Jenie w gospodzie „Pod czarnym niedźwiedziem”.
 To spotkanie, a także ignorowanie wcześniej-
szej krytyki i napomnień z jego strony, jeszcze z 1522 
r., to dla M. Lutra dowód na brak dobrych intencji  
A. Karlstadta. W polemice w „Przeciw niebiańskim 
prorokom” krytycznie przywołuje też inne wydarzenia 
z poprzednich lat: porzucenia pracy uniwersyteckiej  
i samowolne objęcie przez niego parafii w Orlamün-
de. W obu z nich M. Luter widzi dowody egoizmu  
A. Karlstadra, który pokazał, że lekceważy elektora, 
który zlecił mu pracę uniwersytecką i zapewniał jej fi-
nansowanie. Zaś argument A. Karlstadta, że został wy-
brany przez zbór w Orlamünde na duszpasterza jest dla 
M. Lutra manipulacją i próbą usankcjonowania sytuacji, 
które nie powinna mieć miejsca. Zresztą A. Karlstadt 
pełnił tę funkcję z powodzeniem. Wizytując Orlamünde  
w 1524 r. M. Luter musiał się zmierzyć ze zdecydowa-
ną opozycją miejscowych popierających A. Karlstadta. 
To od nich najprawdopodobniej usłyszał przytaczane  
w tekście „Przeciw niebiańskim prorokom…” oskar-
żenia, że Wittenberczycy kryją Ewangelię pod ławą. 
Powyższe zachowanie A. Karlstadta, a także to, że prze-
bywając w Orlamünde wydawał w Jenie kolejne swoje 
pisma, obchodząc tym samym uniwersytecką cenzurę, 
przyczyniło się do elektorskiej decyzji o jego wygnaniu, 
którą M. Luter widział jako słuszny wyraz troski księ-
cia o dobrostan i pokój na powierzonych mu ziemiach. 
To współgrało z ogólną wizją roli księcia w myśleniu  
M. Lutra. Już w 1523 r. w piśmie „O zwierzchności 
świeckiej…” dopuszczał jedynie w sytuacji konieczno-
ści sprzeciwu wobec władzy bierny opór, albo inaczej 
ujmując „cierpiące nieposłuszeństwo”, a więc wyra-
żenie sprzeciwu i przyjęcie na siebie kar nałożonych 
przez legalną władzę, nawet jeśli ta była niesprawiedli-
wa w swym działaniu.
 Ostatni z fragmentów części pierwszej roz-
poczyna zagadnienie, któremu M. Luter poświęcił 
także całą drugą część pisma. Zatytułowany jest on  

„O mszy”. Zawarta w nim, a także w części drugiej, po-
lemika dotyczy najważniejszego wątku kontrowersji 
między dawnymi współpracownikami. Jest to też jeden 
z pierwszych akordów sporu o Wieczerzę Pańską, który 
podzielił ruch reformacyjny, a w którym na głównego 
adwersarza M. Lutra wyrósł Ulryk Zwingli. Prześledze-
nie polemik Wittenberczyka dotyczących Sakramentu 
Ołtarza pokazuje jednak, że nawet dyskutując przede 
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wszystkim z U. Zwiglim nie zapominał o A. Karlstadzie.
 Kluczowe przedmioty sporu – obecność Ciała 
i Krwi Chrystusa w chlebie i winie, a także kwestia ro-
zumienia sakramentu – znajdą swoje miejsce w części 
drugiej. Kończąc część pierwszą M. Luter zajmuje się 
pomniejszymi zarzutami, które formułował A. Karl-
stadt w wymierzonych w niego pismach polemicznych. 
Odnoszą się one nie do istoty polemik wewnątrzrefor-
macyjnych, ale do sporu jaki M. Luter wiódł ze zwo-
lennikami Rzymu wokół Wieczerzy Pańskiej. Chodzi 
o pojmowanie Wieczerzy Pańskiej jako ofiary przebła-
galnej składanej Bogu, rozumianej jako dobry uczynek, 
który idzie na konto osoby, w której intencji msza była 
odprawiana. Wittenberczyk odrzucił takie pojmowanie 
sakramentu już w pismach z 1520 r.
 Zarzuty A. Karlastadta szły w kierunku tego, że 
M. Luter nie przestał uznawać mszy za ofiarę. Korzenie 
tej oceny ponownie sięgają sporu z lat 1521/22, kiedy 
to podczas pobytu M. Lutra na Wartburgu A. Karlstadt 
wprowadzał w Wittenberdze reformy. Ich istotnym ele-
mentem, obok usunięcia obrazów z kościołów, było 
wprowadzenie komunii pod obiema postaciami i zmia-
na liturgii mszy. W tej drugiej A. Karlstadt wprowadził 
język niemiecki, a także maksymalnie ją uprościł, re-
zygnując z wielu tradycyjnych elementów, w tym mię-
dzy innymi z podniesienia hostii, które następowało po 
konsekracji, a więc wypowiedzeniu słów ustanowienia 
nad elementami, wraz z którymi Ciało i Krew Chry-
stusa stawało się w nich obecne. M. Luter po powro-
cie cofnął te reformy. W zaproponowanej przez niego  
w 1523 r. Formula missae.. liturgia była nadal łacińska, 
a podniesienie zostało zachowane. Nie był to ostateczny 
głos Wittenberczyka w sprawie liturgii, ale w momen-
cie powstawania „Przeciw niebiańskim prorokom…” 
liturgia po niemiecku jego autorstwa była jeszcze spra-
wą przyszłości.
 Widząc zmiany zaproponowane przez M. Lutra, 
które ten motywował względem na słabych w wierze, 
którzy gorszyli się zbyt szybko i radyklanie wprowa-
dzanymi reformami, A. Karlstadt zaczął Wittenberczy-
kowi zarzucać, że nadal uważa mszę za ofiarę prze-
błagalną. Widział ku temu dwa zasadnicze argumenty. 
Po pierwsze, w Wittenberdze ciągle używano terminu 

„msza”, po drugie zaś, w liturgii utrzymane było podnie-
sienie.
 Pierwszy zarzut brał się z etymologii słowa 
msza, wywodzonej przez A. Karlstadta od hebrajskiego 
słowa missah, które tłumaczył jako ofiara. Na tej pod-
stawie domagał się, by porzucić używanie słowa „msza” 
i obwiniał Wittenberczyków, że jeszcze tego nie zrobili. 
Hebrajskie missah nie oznacza jednak ofiary, a czyn-
ność osoby posłanej i jest współcześnie widziane jako 
źródłosłów słowa msza obok łacińskiego czasownika 
mittere [posyłać], którym opisywano rozwiązywanie 

zgromadzenia, kończenia obrad. A. Karlstadt na popar-
cie swojego przekładu słowa missah mógł się jednak 
powołać na tłumaczenie samego M. Lutra, który w 5 
Księdze Mojżeszowej 16,10 w opublikowanym w 1523 
r. przekładzie Pięcioksięgu Mojżeszowego przetłuma-
czył missah jako niemieckie opffer [ofiara]. Polemizu-
jąc z A. Karlstadtem w „Przeciw niebiańskim proro-
kom…” M. Luter przypomina o tym i argumentuje, że 
nie jest z tego tłumaczenia zadowolony. Potwierdził to, 
kiedy dokonując rewizji tłumaczenia całej Bibli, które 
ukazało się w 1545 r. słowo missah we wspomnianym 
wierszu oddał już jako Gabe [dar]. Mając świadomość 
niepewności tłumaczenia missah jako „ofiara” M. Luter 
domaga się w „Przeciw niebiańskim prorokom…” od  
A. Karlstadta mocnych dowodów na takie znaczenie 
słowa missah i jego związek ze słowem „msza”.
 Jednak kluczem do argumentacji, w której  
M. Luter broni się przed zarzutem, że używając słowa 

„msza” na określenie liturgii komunijnej przywraca jej 
rozumienie w kategoriach ofiary przebłagalnej, nie są 
wcale rozważania natury językowej. Wittenberczyk 
wskazuje, że istotna przy stosowaniu takiej nazwy jest 
nie ona sama w sobie, ale stojąca za nią intencja. Uwa-
ża, że swoimi wcześniejszymi wymierzonymi w zwo-
lenników Rzymu polemikami dostatecznie dowiódł, że 
odrzuca pojmowanie mszy w kategoriach ofiary prze-
błagalnej, a więc nawet jeśli używa starej nazwy, która 
niesie w sobie konotacje ofiarnicze, to czyni to z wła-
ściwą intencją. Dochodzi tu do głosu podstawowa dla 
M. Lutra zasada oceny postępowania człowieka. Istot-
ny nie jest uczynek (czy w tym wypadku słowo) samo  
w sobie, ale stan serca, które go spełnia (je wypowiada). 
Jeśli serce jest dobre i prawe (oczywiście tylko dlatego, 
że wierzy Bożej obietnicy) to wtedy stosowanie nawet 
starej nazwy nie może być czymś nieprawidłowym czy 
groźnym. Inaczej byłoby to sądzeniem po pozorach,  
a nie wedle tego, co jest istotne. Wyrazem takiej po-
stawy było to, że kiedy w 1526 r. ukazał się niemiec-
ki porządek nabożeństwa M. Lutra, nadał mu on tytuł 
„Niemiecka msza i porządek nabożeństwa”.
 By odeprzeć drugi z zarzutów A. Karlstadta, 
dotyczący zachowania podniesienia, M. Luter także 
sięga do argumentów, które przynależą do jądra jego 
teologicznego myślenia. Oczywiście spiera się A. Karl-
stadtem również o to, czy z faktu zachowania podnie-
sienia należy wnioskować o zachowaniu pojmowania 
mszy w kategoriach ofiary przebłagalnej. Wittenber-
czyk uważa to za absurd. Najważniejszy jednak wątek 
tego wydawałoby się marginalnego sporu o techniczne 
kwestie liturgiczne dotyka sprawy dla M. Lutra absolut-
nie kluczowej, a mianowicie wolności chrześcijańskiej. 
Widać tutaj, że życie liturgiczne nie jest dla Reforma-
tora sferą abstrakcyjnych rozstrzygnięć fachowych, ale 
tym miejscem, gdzie dochodzą praktycznie do głosu 
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fundamentalne zasady jego teologii. Stąd wynika to, że 
nie lekceważył on ataków A. Karlstadta na zachowanie 
w wittenberskiej praktyce podniesienia.
 M. Luter w swojej obronie przed A. Karlstad-
tem wskazuje, że takie kwestie jak obecność podniesie-
nia w liturgii nie jest czymś, co Chrystus bądź to wy-
raźnie nakazał, bądź też wyraźnie zabronił. Jest to więc 
kwestia nie artykułu wiary, którego należy się trzymać, 
ale wolności chrześcijańskiej, z której każdy chrześci-
janin ma prawo korzystać w sposób wolny (oczywiście 
z uwzględnieniem pryncypium miłości i służby bliź-
niemu, a także z zachowaniem wzglądu na słabszych 
w wierze). Dlatego też wszyscy, którzy czy to przez 
nakazy, czy przez zakazy próbują regulować tego typu 
sprawy (obok podniesienia w dyskusji pojawiają się ta-
kie zwyczaje jak noszenie przez duchownych tonsury,  
a więc wygolenia na czubku głowy, czy używanie ta-
kich a nie innych strojów liturgicznych), tak samo wy-
stępuje przeciw wolności chrześcijańskiej. A. Karlstadt 
ze swoim postulatem porzucenia podniesienia staje się 
w argumentacji M. Lutra lustrzanym odbiciem papieża, 
z jego nakazami, od posłuszeństwa którym uzależniał 
on zbawienie człowieka. Dlatego Wittenberczyk uznał 
papieża za wroga Chrystusa, który uderza w nadaną 
dzieciom Bożym wolność, i nazywał go zgodnie z ter-
minologią zaczerpniętą od Pawła z 2 Listu do Tesalo-
niczan 2,4 Antychrystem. Takim samym Antychrystem 
jest także A. Karlstadt, różnica polega jedynie na tym, 
że papież niszczy wolność chrześcijan nakazami, a A. 
Karlstadt zakazami. Obaj jednak czynią grzech i artykuł 
wiary z czegoś, co nie było nakazane przez Chrystusa.
 M. Luter wskazuje przy tym na przykład Wit-
tenbergi, w której w momencie powstawania pisma  
w ramach wolności chrześcijańskiej stosowano róż-
ne formy liturgii. Na nabożeństwach w klasztorze 
augustianów bardzo prostej i niemieckiej, jak z wizji  
A. Karlstadta, zaś w kościele miejskim, ze względu na 
słabych w wierze była to ciągle liturgia łacińska, za-
chowująca wszelkie średniowieczne zewnętrzne formy. 
M. Luter zapowiada również w „Przeciw niebiańskim 
prorokom…”, że nie zniesie jeszcze przez jakiś czas 
podniesienia w liturgii stosowanej w Wittenberdze na 
dowód tego, że ci którzy jej używają są wolni od wy-
myślonych ludzkich zakazów, jakie chciał wprowadzać 
A. Karlstadt. Faktycznie podniesienie nie znikło w litur-
gii „Niemieckiej mszy…” z 1526 r. Zniesiono je dopie-
ro w 1541 r., kiedy A. Karlstadt już nie żył.
 W swojej argumentacji M. Luter odrzuca także 
obecny w myśleniu A. Karlstadta postulat, by w spra-
wowaniu sakramentu dokładnie naśladować przykład 

Chrystusa. Pokazuje, że jego konsekwentne stosowanie 
prowadzi do absurdów. Na przykład takiego, że spra-
wowanie Wieczerzy Pańskiej możliwe byłoby jedynie 
w Jerozolimie, w miejscu, gdzie odbyła się Ostatnia 
Wieczerza. Jest to kpina, ale pokazująca faktyczny pro-
blem. Dalej M. Luter wskazuje, że słowa ustanowienia 
sakramentu przekazane w ewangeliach i u apostoła 
Pawła są bardzo zdawkowe, trudno na ich podstawie 
wnioskować o konkretnych praktycznych elementach 
jego sprawowania (np. białe czy czerwone wino, rodzaj 
chleba itd.). Biorąc na poważnie logikę A. Karlstadta na-
leżałoby najpierw rozstrzygnąć wszystkie te problemy, 
zanim zacznie się przystępować do Wieczerzy Pańskiej. 
W efekcie, zamiast w niej uczestniczyć, chrześcijanie 
głowili by się nad nierozwiązywalnymi zagadkami. Zaś 
do uczestnictwa w niej konieczne jest jedynie pozna-
nie i przyjęcie w sercu wiarą słów ustanowienia, które 
głoszą, że chleb jest Ciałem, a wino Krwią Chrystusa 
za nas wydanymi i przelanymi. M. Luter przypomina 
więc, że nie należy ślepo naśladować przykładu Chry-
stusa (i np. żyć w celibacie, chodzić po wodzie etc.), 
ale słuchać nakazów, które wypowiedział. Przypomina 
przy tym, że nakazu „Albowiem dałem wam przykład, 
byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem” (Ewangelia 
Jana 13,15) Chrystus nie wypowiedział wskazując na 
Łazarza, którego wskrzesił z martwych, ale umywając 
uczniom nogi. Stąd też wzywa nie do prób wskrzesza-
nia zmarłych, ale do wzajemnej służby żyjących.
 Podobnie jak zakaz zachowania podniesienia 
w liturgii, M. Luter traktuje postulaty A. Karlstadta, 
by zakazać użycia łaciny w liturgii, odwołujące się do 
pouczeń Pawła z 1 Listu do Koryntian 14,12-28, zaka-
zującego używania w zborze niezrozumiałych języków. 
M. Luter przypomina, że apostołowi chodziło o sytu-
ację, gdy nie towarzyszy im wykład. Poza tym odnosił 
to przede wszystkim do zwiastowania. Więc dla Wit-
tenberczyka jest w liturgii miejsce na łacinę, pod wa-
runkiem jednak, że albo uczestniczący w niej ją zna-
ją i rozumieją, albo będzie jej towarzyszył stosowny 
wykład. Przy tej okazji M. Luter odwołuje się też do 
swoich planów stworzenia liturgii mszy po niemiecku, 
które nabrały kształtów w „Niemieckiej mszy…” i pod-
kreśla, że prace nad nią tyle trwają, gdyż nie wystar-
czy tylko przełożyć kanonu mszy z łaciny na niemiecki, 
jak to bywało w pierwszych reformacyjnych próbach 
wprowadzenia liturgii w języku narodowym, ale trze-
ba przemyśleć ją, tak by zarówno słowo, jak i zawarta  
w niej muzyka pasowała do ducha języka docelowego, 
w przypadku M. Lutra – niemieckiego.

dr Jerzy Sojka

A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, 
ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.

1Tym. 5,8
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Najpiękniejszy poranek w Galilei

 Jest wiosna, czas pomiędzy Paschą a Świętem 
Pięćdziesiątnicy. Znad Jeziora Genezaret wieje ciepły 
wiatr, dokoła zielenieją  łagodne wzgórza, na łąkach 
rozkwitają  polne kwiaty.
 Uczniowie czekają na Jezusa. Zmartwychwsta-
ły ukazał się im trzykrotnie w Jerozolimie, najpierw Pio-
trowi, potem dziesięciu - Judasz już nie żył, a Tomasz 
był nieobecny - w końcu wszystkim swoim uczniom. 
Później, gdzieś na przestrzeni czterdziestu dni, które 
dzieliły zmartwychwstanie od wniebowstąpienia, Je-
zus ukazał się swoim apostołom jeszcze raz, ale już nie  
w Judei, tylko w Galilei, w ich rodzinnych stronach. Je-
zus polecił im tu pójść i oczekiwać na Niego. 
  Przyjrzyjmy się tym mężczyznom o różnych 
temperamentach, różnych charakterach. Są wśród nich: 
Szymon Piotr, gorliwy i spontaniczny, ale chwiejny, im-
pulsywny i emocjonalny. Tomasz - sceptyk i niedowia-
rek, człowiek z wiecznym znakiem zapytania w umyśle. 
Natanael, myśliciel, człowiek religijny i prawy, Jakub 
i Jan, synowie Zebedeusza, zwani „synami gromu",  
z powodu  wybuchowych charakterów, spontanicznych 
reakcji. Są to ludzie niedoskonali, pełni wad, możemy 
więc powiedzieć, że reprezentują nas, bo jesteśmy do 
nich podobni.
  Czekają na Jezusa, ale trudno im siedzieć bez-
czynnie. Piotr  decyduje się  wypłynąć na jezioro. Po-
zostali dołączają do niego. Robią to, co pozwalało do 
tej pory żyć  im  i ich rodzinom. Są doświadczonymi 
rybakami. Wiedzą, jak i kiedy zarzucić sieci. Ale tej 
nocy nic nie złowili. Byli już przedtem  zniecierpliwie-
ni, podnieceni oczekiwaniem. Teraz są jeszcze bardziej 
sfrustrowani. Cała noc pracy bez żadnych efektów, to  
deprymujące niepowodzenie. Ale to przykre doświad-
czenie mieści się w Bożym  dla nich planie.  
 Nadchodzi  poranek. Chyba najpiękniejszy po-
ranek  nad brzegiem Jeziora Genezaret:
 „A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; 
ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus” – relacjo-
nuje Jan, jeden z uczestników tego spotkania (J 21,4).
  Jezus  stanął na brzegu, a uczniowie znajdo-
wali się jeszcze w łodzi, na jeziorze. Nie rozpoznali Go 
z oddali. Jezus zawołał  do nich: „Macie co do zjedze-
nia?"  Zwrócił się do nich z miłością: „Dzieci". Jezus 
wie, że są  zdeprymowani, zmęczeni i głodni.
Uczniowie odkrzykują krótko: „Nie, nic nie mamy".
 Jezus kocha swoich uczniów. Nie chce, żeby 
zamartwiali  się  dłużej. Woła:
 „Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znaj-
dziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć  

z powodu mnóstwa ryb" (J 21,6).
 Jezus chce, żeby życie Jego uczniów było ży-
ciem szczęśliwym, życiem „obfitującym". Bez Chry-
stusa apostołowie są bezradni. Gdy  Pan jest z nimi,  
i gdy słuchają  Jego poleceń i według nich postępują,  są 
szczęśliwi.
 Tak samo jest i dzisiaj. Jakość życia każdego 
chrześcijanina zależy  od tego, czy jest  blisko Jezusa  
i  czy  postępuje zgodnie z Jego poleceniami.
 „Wtedy ów uczeń, którego Jezus miłował, rzekł 
Piotrowi: Pan jest” (J 21,7).
 Jan od razu rozpoznał Jezusa, gdy zobaczył sieć 
pełną ryb. Patrzył oczami duszy,  widział i czuł więcej, 
niż pozostali. Piotr nie ma takiego duchowego pozna-
nia, jak Jan, ale ma wielkie pragnienie, by przebywać 
blisko Jezusa. Rzuca się w morze, żeby jak najszybciej 
dotrzeć do brzegu. Inni uczniowie mogą płynąć łódką, 
ciągnąc ryby, ale on nie może czekać ani chwili dłużej. 
Chce być z Jezusem. To wspaniała cecha Piotra. Kocha 
Jezusa i pragnie być blisko Niego.
 Trzy lata wcześniej Jezus  zapowiedział  
uczniom, że zostaną rybakami ludzi. Teraz, gdy  dopeł-
nił  już dzieła odkupienia,  powołuje ich do służby zdo-
bywania dusz ludzkich dla ewangelii. Ewangelia jest 
teraz  kompletna, objawia się w niej Boża moc. 
Jest dobrą nowiną dla każdego. Może przemienić każ-
dego człowieka, niezależnie od jego charakteru, od jego 
win; ma moc by zbawić, odnowić i prowadzić ku wiecz-
ności. Jest jak mocna sieć, która jest w stanie złowić 
wiele ryb i nie zerwie się.
 Jezus zapowiedział swoim uczniom: „Będzie-
cie łowić ludzi w sieć ewangelii". Sieć symbolizuje 
ewangelię. Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, sieć 
się zerwała, gdy wpadło w niej wiele ryb. Teraz, gdy  
Jezus dopełnił swej ziemskiej misji, gdy jego dzieło jest 
dokończone, sieć ewangelii jest w stanie objąć wszyst-
kich. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego 
człowieka! 
 Pozostali uczniowie przybili do brzegu, cią-
gnąc sieć z rybami. 
 „A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ogni-
sko i rybę położoną na nim, i chleb. Rzekł im Jezus: 
Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich 
ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle 
było, nie podarła się sieć” (J 21,9-11).
 Jest  to ostatni  cud Jezusa, opisany w Nowym 
Testamencie  i jedyny cud  dokonany przez Pana po 
zmartwychwstaniu.
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 Obraz, który rysuje się przed naszymi oczyma 
jest cudowny. Jezus sprawia, że  sieć uczniów  wypełnia 
się rybami. Pamiętamy, że podczas pierwszego cudu, 
dokonanego przez Jezusa w Kanie, tutaj, w Galilei, 
polecił On nalać wody do stągwi a potem zamienił ją  
w wino. Teraz polecił uczniom zarzucić sieć i wycią-
gnąć połów. Jezus chce, byśmy byli współuczestni-
kami cudów, których dokonuje. Bóg nie chce, byśmy 
byli bezczynni, bierni, chce pomnożyć to co posiadamy, 
zwielokrotnić efekty naszego działania.
 Wszystko, co czyni Bóg, jest cudowne i obfite. 
W sieci znalazło się mnóstwo ryb. Stągwie wypełniły 
się wspaniałym winem. Po rozmnożeniu kilku małych 
bochenków chleba zebrano 12 koszy okruchów. Jezus 
przyszedł po to, by dać nam życie obfite, pełne Jego 
błogosławieństw, Jego miłości i mocy. Pragnie jednak, 
byśmy byli Jego współsługami. Pragnie naszej aktyw-
ności, naszego  współdziałania. Zauważmy, że  Jezus  
przygotował już pokarm dla swoich uczniów. Gdy  
przybili oni do brzegu , i zeszli na ląd, ujrzeli żarzą-
ce się węgle, a na nich ułożoną rybę i chleb. Ale Jezus 
poprosił, by przynieśli  jeszcze coś z ryb, które teraz 
złowili.
 Jezus pragnie  nam błogosławić. Pragnie pro-
wadzić nas przez życie.
 Gdy będziemy postępować zgodnie z Jego 
wskazówkami, nasze życie będzie obfite i  radosne. Bę-
dziemy cieszyć się  obecnością  Pana, będziemy trwać 
w żywej łączności  z nim. On pragnie przebywać wśród 
nas. Pragnie rozwijać z nami osobistą więź, bliską rela-
cję przyjaźni, współpracy i radosnego wyglądania cu-
downej  przyszłości.
 „Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie 
(…) zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę”  
(J 21,12-13).
 Jakaż wspaniała chwila!  Jezus zaprasza 
uczniów na śniadanie. Pytał ich, czy nie mają czegoś 
do jedzenia  nie dlatego, że był głodny. Pytał w trosce  
o nich. On sam, zmartwychwstały Pan, nie jest już uza-
leżniony od fizycznego pokarmu. Pragnie nasycić swo-
ich  uczniów. Powołuje ich  do niesienia  wieści o zba-

wieniu całemu  światu. Ale przede wszystkim pragnie, 
żeby  byli blisko Niego, pragnie udzielać im  ciągłe-
go błogosławieństwa, pocieszać ich i podnosić. Duch 
Święty, Duch Chrystusowy będzie z nimi (i z nami) 
przez cały czas, aż do skończenia świata. Ale teraz, 
jeszcze przed wstąpieniem do Ojca, Jezus przygotowu-
je im na brzegu Jeziora Galilejskiego posiłek i zaprasza: 

„chodźcie, posilcie się". Podaje im chleb i rybę. 
 Zwycięski, zmartwychwstały Pan i Król nadal 
jest Sługą. Ukazał się swoim uczniom już kilka razy. 
Wie, jak trudno im pojąć, że  jest znowu z nimi, żywy, 
nie poddany już śmierci, zwycięski. Jezus wie, że ta 
mała grupka uczniów, to zwykli, niedoskonali ludzie, 
że w ich sercach ciągle jest  strach, niepewność. Zmar-
twychwstały Pan siada więc z nimi na brzegu jeziora, 
podaje im rybę, chleb, i zachęca: „posilcie się". 
 Dzisiaj zmartwychwstały Pan również jest 
wśród nas obecny, poprzez Swego Ducha. Duch Chry-
stusowy daje nam siły do  pokonywania własnych sła-
bości i uczy nas zaufania Bogu Ojcu. Daje nam pew-
ność, że Bóg nas kocha i pragnie przebywać z nami  
i prowadzić nas każdego dnia.
 Kiedyś  przyjaciel powiedział mi, że zadano 
mu pytanie, w jakim momencie ziemskiego życia Je-
zusa chciałby uczestniczyć. Po namyśle odpowiedział, 
że chciałby spotkać Chrystusa po zmartwychwstaniu  
i iść z nim razem z uczniami do Emaus. Mógłby wtedy  
usłyszeć wspaniały wykład Jezusa na temat proroctw 
Starego Testamentu i całej historii zbawienia. Rzeczy-
wiście, byłoby to coś pięknego - słuchać Jezusa, obja-
śniającego cały Stary Testament!  
 Osobiście, gdybym miał taką możliwość, wy-
brałbym jednak chwilę, którą przypomnieliśmy sobie 
właśnie teraz. Chciałbym usiąść wraz z uczniami wcze-
snym rankiem na brzegu Jeziora Genezaret, wziąć z rąk 
Jezusa smażoną rybę i chleb i rozkoszować się świa-
domością, że mogę przebywać ze zmartwychwstałym 
Chrystusem-Zbawicielem.
   Ten poranek wspominałbym na pewno do 
końca swojego życia! 

Marek Cieślar

„Ci, którzy przechodzili mimo,   bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię 
i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli  jesteś Synem Bożym i zstąp z krzyża.” 

 Ew. Mateusza 27,39-40

	 Raz	 tylko	 zezwolił,	 żeby	 Go	 witano	 jak	 zwycięskiego	 Mesjasza,	 kiedy	 na	
osiołku	wjeżdżał	do	Jerozolimy.	Pamiętajmy	 jednak,	że	zezwolił	dopiero	wtedy,	
gdy	ten	ziemski	tryumf		prowadził	Go	na	krzyż.	Boże	chroń	nas	od	Kościoła	ziem-
skiego	tryumfującego,	bogatego,	potężnego,	panującego...Od	Kościoła	bez	Wiel-
kiego	Piątku.

                                                                                      ks. Jan Twardowski
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Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	pochwalną	pieśń,

bo	cuda	uczynił	i	czyni:

Jego	dziełem	jest	niebo	i	ziemia,	

On	kieruje	losami	świata,

On	cudownie	prowadzi	cię	przez	labirynt	życia.	

Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	pradawną	pieśń!	

Pieśń	patriarchów	i	proroków,	pieśń	psalmistów	i	znawców	Bożego	Słowa,

pieśń	apostołów,	ewangelistów	i	męczenników,	

wspólną	pieśń	wszystkich	wierzących	serc.

	Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	radosną	pieśń!	

Włącz	się	do	chóru	wszystkich	stworzeń,	chwal	Pana,

jak	kwiat	chwali	Go	swym	pięknem,	chwal	Pana,	

jak	ptak	chwali	Go	swym	śpiewem,	chwal	Pana,

	jak	mrówka	chwali	Go	swoją	pracą.	

Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	nową	pieśń!	

Pieśń	twojej	wiary,	miłości,	nadziei.	

Pieśń	rozpisaną	na	wszystkie	dni	twego	życia:

od	krzyku	narodzin	po	westchnienie	śmierci,

od	Chrztu	Świętego	po	polecenie	ducha	swego	miłosiernego	Ojcu.

Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	swą	własną	pieśń!

Wyśpiewaj	swe	uczucia	i	pragnienia,

swoją	ufność	i	przywiązanie	do	Pana,

swoje	oddanie	i	gotowość	do	poświęcenia,

wszystko,	co	Panu	zawdzięczasz	i	co	pragniesz	Mu	oddać.

Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	dziękczynną	pieśń!

Podziękuj	Mu	za	każdy	miniony	dzień,

za	słońce	i	deszcz,	za	zdrowie	i	siły,

za	ludzi,	których	postawił	na	twojej	drodze,

za	pracę,	która	daje	ci	zadowolenie,

za	szczęście,	które	pozwala	ci	przeżyć.

Zaśpiewaj	Panu	pieśń,	najmilszą	pieśń!

Wielbij	Go	z	chórem	aniołów,

przyłącz	się	do	rzeczy	wybranych,

śpiewających	nieprzerwany	hymn	przed	tronem	Pana.

ks. dr Henryk Czembor

„Zaśpiewaj Panu pieśń nową, 
bo cuda uczynił...” Ps 98, 1
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Narodziny i dziecko w rodzinie

 Pojawienie się nowego, małego członka w ro-
dzinie jest przyczyną dalekosiężnych zmian, które prze-
wracają „do góry nogami” dotychczasowe status quo 
systemu. Sytuację tę doskonale uzmysławia poniższa 
wypowiedź:
 „Czułem się do rodzicielstwa absolutnie nie-
przygotowany. Planowaliśmy dziecko, ale jeszcze nie 
teraz, tylko za kilka miesięcy, z różnych bardzo ważnych 
powodów. Patrząc wstecz na tamte wydarzenia uważam, 
że każde małżeństwo ma prawo do planowania, roztrop-
nego ustalania, kiedy najlepiej będzie, by zaistnieć jako 
pełna rodzina. Ale nasze planowania są często obarczo-
ne lękami ponad miarę i dlatego wzięcie poprawki na 
zawodność naszego planowania jest miejscem pozosta-
wionym na całkowite zaufanie Panu Bogu. Wraz z naszą 
malutką Elą przeprowadzaliśmy się jeszcze później wie-
le razy, żyjąc w wynajmowanych mieszkaniach (...), wte-
dy też miała się urodzić nasza druga córka. Jest prawdą, 
że nie przeżywaliśmy wtedy trudności materialnych, ale 
ja koniecznie chciałem zmienić pracę, ale nie chciałem, 
by zbyt wiele spraw trudnych nałożyło się na siebie. Na-
łożyło się. Na pewno nie było łatwo, ale...” .
 Te słowa są doskonałym zwierciadłem lęków 
i niepokoju, jaki towarzyszy młodym, lub przyszłym 
rodzicom, tym bardziej, że wchodzą tu w rachubę kwe-
stie związane z pracą, urlopem macierzyńskim i utrzy-
maniem rodziny. Ponadto ciąża to okres oczekiwania 
na małego człowieka, z którym rodzice, jak i dziadko-
wie wiążą niewątpliwie różne marzenia i oczekiwania . 
Człowiek rodzi się w różnych okolicznościach i towa-
rzyszą temu bardzo różnorodne odczucia. Jest radość, 
poczucie szczęścia, duma i zadowolenie, ale także i lęk, 
poczucie zagrożenia, chęć ucieczki, inne pokusy. Róż-
na jest skala tych uczuć, tak samo jest też z ich inten-
sywnością. W małżeństwie trzeba koniecznie dzielić się 
tymi uczuciami, nie można się ich wstydzić. Pozwala to 
popatrzeć na wspólne plany i życie w sposób racjonalny, 
umożliwiający uniknięcie oceniania i zachowań, które 
mogą pogłębiać stres. To wielkie pole do delikatnego 
dialogu, ale warto też dzielić się radosnymi uczuciami .
Poczęcie dziecka jest progiem rodzicielstwa. W przy-
padku pierwszego dziecka moment poczęcia decyduje 
o przekształceniu małżeństwa w rodzinę. Staje się ono 
od momentu poczęcia elementem rodzinnego systemu  
i z każdym członkiem rodziny wiążą je specyficzne rela-
cje. Z tą chwilą dziewięciomiesięczny okres intensyw-
nego rozwoju człowieka pozostaje w ścisłym związku 
z ukształtowaniem postaw rodzicielskich ojca i matki. 
Potencjalnymi rodzicami jesteśmy do momentu poczę-

cia, odtąd sta-
jemy się nimi 
rzeczywiście.
  
W związku  
z powyższym 
ważne jest, aby 
d u s z p a s t e r z 
mógł towarzy-
szyć młodym 
rodzinom spo-
dziewającym 
się dziecka. 
Chodzi o to, 
aby nie tylko 
i n t e r e sować 
się postępami 
w dziewięcio-
miesięcznym 
cyklu cią-
żowym, ale 
zwracać szcze-
gólną uwagę 
na zmiany, 
jakie zachodzą w interakcjach małżeńskich w obliczu 
nadchodzącego potomstwa.
 To oczywiście obliguje małżonków do wcze-
snego rozpoznania ciąży,i zapewnienia matce i płodo-
wi stosownej opieki medycznej. Jeśli chodzi o oboje 
rodziców, to nie możemy pominąć faktu, że skok roz-
wojowy, jaki dokonuje się w człowieku poprzez przy-
jęcie ojcostwa czy macierzyństwa, ma większą wagę 
aniżeli wielka rewolucja młodzieńczego dojrzewania. 
Dla człowieka oznacza to przyjęcie na siebie nowej od-
powiedzialności i obowiązków oraz dojrzałej postawy, 
natomiast od strony biologicznej mamy do czynienia ze 
swoistym „owocowaniem”. Mało tego, teren rodzinny 
staje się wtedy swoistym obszarem twórczości i inicja-
tywy. Rolą duszpasterza jest nakierunkowanie właśnie 
na takie myślenie małżeńskiej pary. 
 Trzeba jednak pamiętać, że tak jak „w twór-
czości artystycznej dzieło nieraz wymyka się zamierze-
niom twórcy, zadziwia kształtem, wyzwolonym choćby 
najprecyzyjniejszym narzędziem, a przecież odmiennym 
od twórczego zamierzenia, od marzenia – podobnie  
i dziecko wymyka się niekiedy wysiłkom rodziców, zdu-
miewa czymś odrębnym, nieprzeczuwalnym nawet  
w swej indywidualności i piękności. Nawet najlepsze 
dzieło pozostawia u twórcy niedosyt i przeczucie no-
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wych możliwości, podobnie każde dziecko, jak i nowe 
dzieło, w pragnieniu twórców coraz doskonalsze, daje 
w inny sposób świadectwo miłości, której jest owocem. 
Cierpienia rodziców są bliskie cierpieniom twórców. 
Źródłem ich jest rozbieżność między marzeniem a rze-
czywistością” . Rodzice są pierwszymi partnerami in-
terakcji społecznych dziecka, oddziałują na nie w naj-
wcześniejszym i najbardziej plastycznym okresie życia, 
przy czym kontakty te są częste i długotrwałe.
 Warto jednak zaznaczyć, że „dziecko często 
przychodzi wcześniej, niż marzenia o nim, wcześniej niż 
pragnienie i potrzeba twórczości. Wtedy młodzi ludzie 
potrzebują pomocy z zewnątrz, by przyjęcie i zaakcep-
towanie dziecka w ich życiu obudziło potrzebę twórczą, 
pragnienie stworzenia dziecku świata pełnego wartości 
i piękna”. Tym bardziej, że brak serdeczności i czu-
łości ze strony rodziców piętnuje osobowość dziecka  
i młodego człowieka. To właśnie w pojęciach ojcostwa 
i macierzyństwa zawiera się przedziwna, niezbędna  
w rozwoju dziecka kompozycja miłości i wymagania, 
nadziei i wyrozumiałości, czułości i surowości, zaufa-
nia i czujności, która stanowi uniwersalną witaminę 
rozwoju psychicznego człowieka.
 Niesamowicie ważna zarówno dla dziecka, jak  
i samych rodziców jest kwestia częstej, wzajemnej obec-
ności, stanowiąca podstawę kontaktu. Toteż właśnie 
nieobecność jest tym, co najbardziej zagraża wychowa-
niu. Nieobecność rodziców w domu i nieobecność dzie-
ci, którym dom wydaje się albo zbyt pusty, albo zbyt 
ciasny, to sygnał poważnego niebezpieczeństwa. Dom 
staje się pusty poprzez nieobecność rodziców, ciasny - 
poprzez nadmiar kontroli, uwag, dezaprobaty, gniewu, 
pretensji, niepokoju.
 Kontakt wychowawczy oparty na przebywaniu 
razem i towarzyszeniu sobie to nie kontrola i tresura 
dzieci, nawet nie dbałość o ich potrzeby i nauczanie. 
Kontakt to obecność dla dzieci i z dziećmi: robienie ra-
zem czegoś, wspólne przeżywanie wszystkiego, co się 
codziennie w domu zdarza. Dziecko, które uchyla się 
przed bieganiem na posyłki, jest szczęśliwe, gdy może 
iść razem po zakupy, choćby chodziło o najzwyklej-
szy zakup jarzyn czy chleba bez dodatkowych atrakcji  
w postaci kupna cukierków czy zabawki.
 Dzięki obecności rodziców w pobliżu, dziec-
ko ma zawsze w pobliżu tych, do których bardzo chce 
być podobne, chce jak oni mówić, poruszać się, krzątać 
po domu. Przejmuje przez naśladownictwo wiele cech 
dorosłych, ich powiedzonka i gesty. Obecność oswa-
ja, znosi onieśmielenie i poczucie niepewności, które 
budzi twarz rzadko widywanego człowieka. Obecność 
obiektywnie umożliwia i ułatwia kontakt między doro-
słym a dzieckiem. I tu trzeba mieć ciągle na uwadze, że 
prawdziwie dobry kontakt wychowawczy musi zawsze 

zawierać akceptację dziecka, traktowanie go jako istoty 
wartościowej i drogiej, jako istoty ukochanej.
 Mówienie o pojawieniu się dziecka w rodzinie 
i jego relacjach tylko z rodzicami wydaje się w ujęciu 
systemowym niewystarczające. Nie można zapomnieć 
też o dziadkach, którzy nierzadko mają niesamowity 
wpływ na wychowanie i ukształtowanie małego lub 
młodego człowieka. Dziadkami, których poznają wnuki, 
są ludzie w wieku około czterdziestu lub pięćdziesięciu 
lat. Zarówno mężczyzna, a także kobieta, są wówczas 
w pełni sił fizycznych jak i duchowych. Wrogiem dla 
dziadków może stać się przejście na emeryturę, bądź 
rentę, wielu z nich może przeżywać w tym okresie głę-
boki kryzys i frustrację związaną z utratą kontaktu ze 
środowiskiem pracy, a także z poważnym zmniejsze-
niem dotychczasowego zakresu obowiązków.
 Zależnie od okoliczności i własnych cech oso-
bowości udaje się ten kryzys przezwyciężyć, dziadko-
wie nierzadko wynajdują sobie nowe zajęcia i przyjmu-
ją na siebie nowe obowiązki, niektórzy nawet pozostają 
nadal czynni zawodowo. Wszystko to sprawia, że wnu-
ki poznają swoich dziadków niekoniecznie jako starych 
i zniedołężniałych, ale będących jeszcze w pełni sił. 
Dziadkowie tacy często zajmują się małymi wnukami 
na czas pracy ich rodziców. Zabierają ich na spacery, 
pokazują świat i czytają bajki. Więź, którą dziadko-
wie nawiązują ze swoimi wnukami w okresie pełnej 
sprawności fizycznej, jest niesamowicie ważna dla 
późniejszego okresu, kiedy ta sprawność staje się coraz 
mniejsza i kiedy budzący szacunek wiek staje się coraz 
większym kłopotem. Wtedy to nierzadko sami dziad-
kowie oczekują takiej samej pomocy i zainteresowania, 
jakim niegdyś sami darzyli swoje wnuki. 
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ks. Wojciech Pracki

 Stanie się babcią czy dziadkiem jest równo-
znaczne z wkroczeniem w nowy etap życia, pojawiają 
się nowe wartości, zyskujące coraz bardziej na zna-
czeniu nowe priorytety. Takimi istotnymi wartościami 
stają się: wolny czas, większe doświadczenie życiowe 
i oczywiście wnuki. W tym okresie wzmaga się bardzo 
potrzeba posiadania bliskiej rodziny, grupy, w której 
można czuć się potrzebnym i przydatnym. Wnuki, dzie-
ci i własne rodzeństwo stają się dla takich dziadków 
niemal jedynymi obiektami zainteresowań, które darzą 
miłością i jednocześnie odwzajemnienia tej miłości wo-
bec siebie oczekują. 
 Bez bliskiej rodziny życie dziadków staje się 
uciążliwe, nudne i niedopełnione, może ono wtedy za-
tracać powoli swój sens, i stać się przyczyną szybszego 
starzenia się. Dobrym potwierdzeniem tego jest przy-
kład osób z domów spokojnej starości, które nie posia-
dają własnych rodzin. Starzeją się one o wiele szybciej 
i tym samym w przyspieszonym tempie zbliżają się ku 
śmierci.
 Niemniej, jeśli dziadkowie mają stały i nie-
utrudniony kontakt ze swoją rodziną i wnukami, to 
może także i wtedy dojść do pewnych komplikacji. Ma 
to miejsce wówczas, jeżeli dziadkowie pozwalają wnu-
kom na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów  
i zamiast stawiać też wymagania, akceptują wszyst-
kie psoty i pobłażają im, zamiast podsuwać bardziej 
twórcze i pożyteczne formy zabawy. Zbyt wielka po-
błażliwość ze strony dziadków sprawia, że dziecko nie 
robi tego, co powinno, lecz tylko to, co mu się podoba.  
W takim układzie to dziecko narzuca swoje formy zaba-
wy i odnosi przewagę nad dziadkami. Taka sytuacja, je-
śli często się powtarza, może stanowić poważny kłopot.
 Dodatkowym problemem może stać się brak 
energii ze strony dziadków do towarzyszenia dziecku 
we wszystkich jego zabawach i realizacji wszystkich 
jego pomysłów. Może to budzić zniecierpliwienie  
i rozdrażnienie ze strony dziadków, co udziela się też 
dziecku i czyni je pobudliwym. Podobnie rzecz ma się 
w kwestii szybkiego zdobywania wiedzy ogólnej przez 
dzieci, bardzo łatwo jest im przewyższyć w tej dzie-
dzinie wielu dorosłych. Z drugiej strony dziadkowie 
prezentujący wysoki poziom intelektualny stanowią 
nie lada wyzwanie dla wnuków chcących im dorównać. 
Różnice międzypokoleniowe widać często w krytyce ze 
strony dziadków wobec wnuków, czy to za zachowanie, 
czy za upodobania, których starsza generacja nie jest  
w stanie zrozumieć. Podobna atmosfera staje się bardzo 
kłopotliwa, jeśli dziadkowie mają być stałymi wycho-
wawcami i opiekunami swoich wnuków. Ta opieka po-
winna mieć raczej charakter uzupełniający, natomiast 
obowiązek wychowania powinien zdecydowanie nale-
żeć do rodziców dziecka.

 Pomimo tego zdarza się tak, że dziadkowie 
spędzają z wnukami dużo więcej czasu niż rodzice, co 
może zrodzić w nich chęć powtórnego ojcowania, bądź 
matkowania. Szczególnie jest to widoczne właśnie  
u starszych kobiet, które często wyręczają rodziców  
w karmieniu, myciu i przewijaniu małego dziecka, tłu-
macząc to swoim większym doświadczeniem w tej 
dziedzinie. Taka postawa uniemożliwia jednak nabra-
nie tego doświadczenia właśnie młodym rodzicom, tym 
bardziej, że to oni powinni przede wszystkim uczyć się 
odpowiedzialności za małego człowieka.
 Dziadkowie powinni zatem opiekować się i wy-
chowywać wnuka bardziej w sposób dorywczy niż stały, 
ponieważ w przyszłości może wystąpić kryzys zaufania 
wobec rodziców i niechęć do otwarcia się przed nimi.
 Niestety trudno znaleźć jakąkolwiek receptę 
na bycie dziadkiem czy babcią. Są dziadkowie pogod-
ni, weseli, którzy dbają o wychowanie wnuków nie 
zajmując jednocześnie pozycji należącej się rodzicom. 
Zdarzają się też dziadkowie niezadowoleni i smutni, nie 
budzący sympatii wnuków i swoich dzieci.
 Jedno jest tylko pewne, że najkorzystniejszą 
postawą ze strony najstarszego pokolenia jest jego 
życzliwe towarzyszenie dzieciom i wnukom. Bycie  
z rodziną w dość wypośrodkowanym wymiarze, takim, 
aby najbliższych zbytnio nie uzależnić od siebie, ale  
i też takie bycie, aby samemu, jako dziadek czy babcia 
nie uzależnić się od wnuków czy dzieci. Takie umie-
jętne operowanie bliskością i dystansem zapewnia za-
chowanie zdrowej równowagi w wielopokoleniowym 
systemie rodzinnym.
 Powyższe stwierdzenia są bardzo istotne, stąd 
też bardzo ważne jest, aby duszpasterz nie ograniczał 
się w swojej „opiece” tylko i wyłącznie do rodziców 
spodziewających się dziecka. Duże znaczenie i wpływ 
na wychowanie dziecka wywierają bowiem także jego 
dziadkowie. W ich życiu pojawienie się wnuka sprawia 
szereg daleko idących zmian.
 Trzeba pamiętać, że urodzenie i wychowanie 
dziecka wymaga ogromnej odpowiedzialności, którą 
duszpasterz zawsze powinien podkreślać. Jego rolą jest 
uświadomienie rodziny, że dziecko to postać indywi-
dualna i nie zawsze spełni ich oczekiwania i ambicje. 
Niemniej wymaga ono sporo troski i stałej opieki oraz 
obecności czy rodziców czy dziadków. W związku  
z jego pojawieniem się, w życiu systemu rodzinne-
go zachodzą różne obawy i lęki. Te duszpasterz także 
powinien wyeksponować, ale i dawać nadzieję, że w 
związku z macierzyństwem i ojcostwem jawi się dla 
nich nowa, życiowa i obfita w wydarzenia przygoda.



Informator Parafialny nr 4/2018 (170)

kwiecień 2018  13

Recenzja książki Pawła Lisickiego  
„Luter. Ciemna strona rewolucji”

 Paweł Lisicki, choć z wykształcenia prawnik, 
to znany dziennikarz, publicysta i eseista. Był redak-
torem naczelnym kolejno „Rzeczpospolitej”, tygodni-
ka „Uważam Rze”, a obecnie „Do Rzeczy”. Wydał kil-
ka książek eseistycznych, prócz tego zaś jeszcze dwa 
dramaty i powieść. Osoba autora zachęca do lektury 
książki. Tytuły, na czele których stał Lisicki, niewąt-
pliwie przez lata należały do najwartościowszych me-
rytorycznie wśród prasy związanej z szeroko pojętą 
prawicą. Także rzut okiem na pozamedialny dorobek 
redaktora sugeruje, że mamy do czynienia z wszech-
stronnym intelektualistą. Czytelnik zatem może oczeki-
wać od „Lutra” wiele. 
 Na początku zaznaczyć wypada, że książka 
daleka jest od jakiejkolwiek bezstronności. Autor ma 
wyraziste opinie na temat opisywanych zdarzeń i pre-
zentuje je z otwartą przyłbicą. Nie jest to zarzut – na 
te jeszcze przyjdzie czas – tak po prostu jest, a czy to 
dobrze czy źle, niech oceni każdy odbiorca książki. 
Zresztą trudno wymagać zarzucenia subiektywnego 
patrzenia na rzeczywistość od wziętego eseisty. Sko-
ro „Luter. Ciemna strona rewolucji” przez swój jawnie 
subiektywny ton daleki jest choćby od popularnonau-
kowości. Jest to po prostu pamflet, a momentami wręcz 
paszkwil na Marcina Lutra.
 Podtytuł książki – „Ciemna strona rewolu-
cji” zdaje się sugerować inspiracje intelektualne au-
tora książką „Rewolucja i kontrrewolucja” Plinio 
Corrêa de Oliveiry. Ten autor zaliczał „rewolucję pro-
testancką” do początkowych faz niszczącej cywilizację 
chrześcijańską Rewolucji, stawiając ruch reformacyjny 
na równi z rewolucjami francuską i bolszewicką. Ten 
trop interpretacyjny zdaje się potwierdzać obecność  
w bibliografii kilku pozycji wydanych przez Stowarzy-
szenie im ks. Piotra Skargi, popularyzujące w Polsce 
tezy brazylijskiego myśliciela. 
 Szkoda, że Lisicki nie rozwija tego wątku  

 Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru naszego informatora, w bieżącym numerze „Wieści” 
publikujemy recenzję książki Pawła Lisickiego „Luter. Ciemna strona  rewolucji”. Jej autorem jest pan Mi-
chał Gadziński, absolwent Instytutu Historycznego oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która została  opublikowana pierwotnie na  Portalu historycznym Histmag.org, (licencja CC BY-SA  
https://creativcommons.org/).

w książce. Tak się bowiem składa, że w żadnym kra-
ju protestanckim (pod względem wiodącej kultury 
i wyznania większości ludności) nie miała miejsce 
rewolucja komunistyczna. Owszem, NRD zawierała 
ziemie niemieckie najbardziej związane z Marcinem 
Lutrem, ale był to skutek podziału stref okupacyjnych 
po wojnie, a nie spontanicznej rewolucji. Może więc 
protestantyzm był szczepionką antyrewolucyjną? Cie-
kaw jestem, co powiedziałby na to redaktor „Do Rze-
czy”.
 Ramy czasowe książki wyznaczają z grubsza 
daty życia Lutra, jednak mają miejsce pewne prze-
skoki w czasie. Narracja zaczyna się od opisu ubie-
głorocznych uroczystości w katedrze luterańskiej  
w Lund, w których papież Franciszek wziął udział wraz 
ze zwierzchniczką Kościoła Szwecji. Nie jest to przy-
padkiem – mamy do czynienia z esejem i tak naprawdę 
deklarowany temat wydaje się momentami być jedynie 
pretekstem do wyrażania poglądów na zupełnie inne 
tematy. Niewątpliwie książka Lisickiego jest głosem  
w debacie wewnątrzkatolickiej i stanowi wyraz 
krytyki papieża Franciszka za jego, zdaniem autora, 
nazbyt ekumeniczną postawę. Zarówno podkreślanie 
daleko posuniętego liberalizmu Kościoła Szwecji, jak  
i odmalowywanie postaci Marcina Lutra w czarnych 
barwach ma niejako argumenty Lisickiego wzmacniać, 
tak przynajmniej ja odczytuję jego intencje.
 Czasem ma się wrażenie, że książka jest nie 
tyle biografią Lutra, co wyrazem ortodoksji katolic-
kiej Pawła Lisickiego. W toku narracji nieraz podkre-
śla on swe przywiązanej do prawd wyznawanej wiary  
i nie omieszkuje ich czytelnikowi objaśniać. Gdy mowa 
o sprzeciwie Lutra wobec odpustów, Lisicki tłumaczy 
czym one były, objaśnia ich niewątpliwe w swym prze-
konaniu dobrodziejstwa i zdaje się sugerować, że han-
del nimi w zasadzie nie był taki naganny. Gdy przytacza 
słowa reformatora, który po latach opowiadał o swej 

Jan Król
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modlitwie do św. Anny i wyraził pogląd, że została 
wysłuchana, bo Bóg zaliczył ją jako prośbę do Swej 
Łaski (imię Anna po hebrajsku znaczy łaska), aż kipi 
oburzeniem, że Luter odrzucił kult świętych i rozwodzi 
się nad wielką jego oraz kultu maryjnego skuteczno-
ścią i potrzebą. Przyznam, że takie wywody były dość 
męczące. Rozumiem, że Paweł Lisicki jest wyznania 
rzymskokatolickiego i w pełni to szanuję. Ale czy jest 
potrzeba podkreślania tego faktu gdzie i kiedy się tylko 
da w książce o Marcinie Lutrze? Czytelnik zaintereso-
wany pogłębieniem swojej wiedzy o dogmatyce kato-
lickiej może przecież z łatwością sięgnąć po Katechizm. 
 Obala również Lisicki – przynajmniej w swo-
im mniemaniu – protestancką zasadę sola scriptura, 
stwierdzając... że Biblia jest niejasna i nie sposób jej 
jednoznacznie zinterpretować. Mimo to obecne w Li-
ście do Rzymian potępienie homoseksualizmu potrafi 
zinterpretować jednoznacznie, jeśli pomoże to w ataku 
na Kościół Szwecji. Krytykując doktrynę o usprawie-
dliwieniu z łaski, Lisicki nie odwołuje się już jednak 
do Pisma Świętego, a do... Arystotelesa. Zresztą, filozo-
ficzny nominalizm Lutra i odejście przezeń od tradycji 
tomistyczno-arystotelejskiej to jeden z nielicznych me-
rytorycznych zarzutów stawianych mu przez autora. 
 Kościół katolicki jest w książce Lisickiego nie-
zachwianą duchową i cywilizacyjną opoką, nawet pa-
pieże doby Renesansu nie byli przecież (wedle autora) 
tacy źli. Opisując sacco di Roma i budzące przera-
żenie okrucieństwo „luterańskich landsknechtów” 
zdaje się autor zapominać, że była to armia katolickiego 
cesarza Karola V, którego wielkoduszność nieraz pod-
kreśla i krytykuje podejrzliwość Lutra względem nie-
go. Największym i to niewybaczalnym zarzutem wo-
bec byłego augustianina jest to, że z Rzymem zerwał.  
Autor nie znajduje dla Lutra ani jednego dobrego słowa, 
wszystkim jego działaniom przypisuje nieczyste inten-
cje. 
 Oto na przykład, powodem odrzucenia nauki 
o zbawieniu z uczynków jest to, że Luter był leniem  
i w klasztorze zaniedbywał odmawianie brewiarza. Do 
małżeństwa z Katarzyną von Bora pchnęły go seksualne 
chucie. Nie było chyba w dziejach ludzkości takiego 
nicponia, łajdaka i nikczemnika jak Marcin Luter w 
opisie Pawła Lisickiego. Pisząc o nim autor nie żałuje 
sobie bardzo negatywnie nacechowanych emocjonalnie 
epitetów. W końcowych partiach książki Lisicki wprost 
sugeruje, że Luter był... opętany przez diabła i to deter-
minowało jego działania.
 Mimo wszystko „Luter. Ciemna strona rewolu-
cji” ma też i pewne zalety. Lisicki nie kryje subiek-
tywnego spojrzenia, ale stroni od świadomych ma-

nipulacji. Ostre tezy padające na stronach książki są 
wyrazem jego autentycznych poglądów. Świadomie od-
rzuca krążące tu i ówdzie ewidentnie absurdalne teorie, 
choć za ich pomocą mógłby jeszcze bardziej oczernić 
reformatora. Nie wyrywa cytatów Lutra z kontekstu by 
nadać im opaczny sens. Na uznanie zasługuje i wręcz 
wywołuje zdziwienie fakt, że zachował daleko idącą 
powściągliwość pisząc o kwestiach najbardziej dla Lu-
tra wstydliwych i sprawiających największy problem  
z jego obroną: powtórnym małżeństwie Filipa heskiego 
i antysemityzmie reformatora.
 Jak wspomniałem, książka jest w dużej mierze 
wewnątrzkatolicką polemiką z ekumeniczną linią obec-
nego biskupa Rzymu. Z tej perspektywy jej napisanie 
rozumiem, a nawet do pewnego stopnia popieram. Nie 
dziwi mnie, że Paweł Lisicki jako prawowierny konser-
watywny katolik jest przerażony faktem, że papież chce 
dokonywać zbliżenia z rzeczywiście akceptującym da-
leko posunięty liberalizm społeczny luterańskim Ko-
ściołem Szwecji. Ale stanowisko tego Kościoła nie jest 
stanowiskiem całego protestantyzmu ani nawet całego 
luteranizmu. Lisicki sprawia zaś wrażenie, jakby chciał 
swoją książką obalić protestantyzm, przyjmując dosyć 
osobliwe założenie, jakby wszystko, co kiedykolwiek 
powiedział czy napisał Luter, było wiążące dla wszyst-
kich protestantów. Nie zapominajmy też o fakcie, że  
w świecie protestanckim też jest na pewno wiele osób, 
które nie bardzo chcą się ekumenizować z papieżem 
Franciszkiem czy Pawłem Lisickim.
 O Reformacji można napisać wartościową 
i spełniającą wymogi naukowości książkę z pozy-
cji jednoznacznie katolickich i antyprotestanckich, 
czego przykładem „Rewolucja protestancka” Adama 
Wielomskiego. Ta sztuka nie powiodła się Pawłowi 
Lisickiemu, co konstatuję z dużym żalem. Czym jest 

„Ciemna strona rewolucji”? Biografią Lutra, historią 
jego „rewolucji”, pamfletem, wewnątrzkościelną pole-
miką czy wyznaniem wiary autora? Chyba wszystkim 
po trochu. Nie do końca wiem, komu mógłbym oma-
wianą pozycję polecić. Na pewno ma ona wartość po-
znawczą, jako obraz stosunku konserwatywnego nurtu 
katolicyzmu do Lutra i protestantyzmu. Zdecydowałem 
się wystawić książce „czwórkę” (w skali 1-10 – przypis 
Jan Król), która jest oceną surową, nie negującą jednak 
pewnych pozytywnych aspektów książki, których ist-
nienie też starałem się zasygnalizować. Zdecydowanie 
jednak nie jest to najbardziej godna polecenia pozy-
cja wydana w Polsce z okazji 500-lecia wystąpienia 
Lutra.

Michał Gadziński
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 241

 01.04.1868: urodził się dr Franciszek Po-
piołek, historyk, nauczyciel, dyrektor polskiego Gim-
nazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, bibliotekarz 
Czytelni Ludowej, działacz Macierzy, Polskiego To-
warzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, kustosz Muzeum Miejskiego w Cie-
szynie, redaktor „Miesięcznika Pedagogicznego” i „Za-
rania Śląskiego”, autor podstawowych dzieł z historii 
miasta i Śląska Cieszyńskiego. Patrz: odc. 151, „Wieści 
Wyższobramskie” 2010/10, s.18. 

*****
 03/04.04.1918: pod osłoną nocy nieznani 
sprawcy podłożyli ogień pod schronisko Polskiego 
Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski” na Ro-
piczce (918 m, dziś CzR). Schronisko spłonęło zupełnie. 
Było to pierwsze i jedyne wówczas polskie schronisko 
w Beskidzie Śląskim. 
 Z pewnym zażenowaniem musimy stwierdzić, 
że o rozwoju zainteresowań krajoznawczych i wędró-
wek po Ziemi Cieszyńskiej, zwłaszcza o ich początkach 
wiemy bardzo mało, albo nic. Możemy się ich tylko 
domyślać na podstawie dokumentów pośrednich, jaki-
mi były np. mapy. Te najstarsze znane - Marcina Hel-
wiga i  Wacława Grodzieckiego - pochodzą z XVI w., 
ale jak prawie każdy „wynalazek”, tak i mapy służyły 
przede wszystkim celom militarnym i choć pozbawio-
ne informacji o przebiegu ówczesnych ważniejszych 
gościńcach, dawały chociaż przybliżoną orientację co 
do wzajemnego położenia miast i osiedli na danym ob-
szarze. Zresztą, jeżeli ktoś w tamtym czasie udawał się  
w podróż lub podjął penetrowanie najbliższej okolicy, 
nie czynił tego z „próżniaczych” pobudek, ale z powo-
dów czysto instrumentalnych, wynikających z koniecz-
ności zaspokojenia różnych potrzeb dyktowanych przez 
życie. Walory estetyczne, piękno krajobrazu zaczęto 
dostrzegać w czasie renesansu, pobudzone  zaintereso-
waniem kulturą starożytną  i wielkimi odkryciami geo-
graficznymi. Z kolei oświecenie znamionujące się roz-
kwitem nauk przyrodniczych wyzwoliło pęd do natury, 
a z nim dążność do poznawania otoczenia. Znanemu 
pod pseudonimem pisarzowi francuskiemu Stendhalo-

wi (1783 – 1842) przypisuje 
nazwanie takich ciekawskich, 
wędrujących dla własnej 
przyjemności włóczęgów 

– turystami! Rzecz jednak  
w tym, że rzadko który za-
pisywał swoje eskapady, 
traktując je zupełnie marginalnie, niewarte odnotowa-
nia. Tylko tu i ówdzie zachowały się drobne wzmianki  
w różnych memuarach, często nie podające tak istot-
nych szczegółów, jak data i trasa wędrówki. Ile z nich 
pozostało na pożółkłych od zapomnienia kartach dotąd 
nie odkrytych? 
 Jak dotąd, listę turystów na Śląsku Cieszyń-
skim, a zwłaszcza w Beskidzie Śląskim, otwiera książę 
pszczyński Ludwik Anhalt – Köthen, który prowadzo-
ny przez wiślańskich górali Szarca i Wałacha (imion nie 
znamy) z udziałem proboszcza parafii wiślańskiej ks. 
Władysława Rakowskiego i służby, 13.10.1810 r. wy-
szedł na Baranią Górę i zwiedził źródła Wisły. Jak wy-
nika z jego relacji, prawdopodobnie nie był pierwszym 
turystą, który stanął na szczycie, ale – jak dotąd – jest 
pierwszym, który w miarę szczegółowo swoją eskapa-
dę opisał. 
 Do spopularyzowania turystyki w dużym stop-
niu przyczynili się nauczyciele. W każdym razie wiek 
XIX to czas, gdy turyści docenili potrzebę zrzeszania 
się. Obok innych, na naszym terenie skrzyknęli się 
najpierw niemieccy turyści, cieszący się wielkim po-
parciem ze strony władz i znajdujący oparcie w prze-
mysłowcach i kupcach. W 1893 r. we Frydku założono 
stowarzyszenie „Beskiden Verein”, które w krótkim 
czasie (1895 – 1908) wybudowało w Beskidzie łącznie 
9 schronisk, wyznakowało szereg szlaków dojściowych 
i łącznikowych; już w 1891 r. pokazał się szczegóło-
wy przewodnik „Illustrierter Führer durch die Beskiden 
und die angrenzenden Landschaften” nauczyciela Jo-
sepha Matzury, w drukarni Prochasków wydrukowano 
też pierwsze mapy turystyczne. Rychło jednak okazało 
się, że tu chodziło nie tylko o zagospodarowanie tury-
styczne dotąd prawie dziewiczych Beskidów. Było to 
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także wejście żywiołu niemieckiego na tereny obsadzo-
ne dotąd prawie wyłącznie przez tubylców, posługują-
cych się własnym, miejscowym językiem w odmianie 
śląsko-cieszyńskiej, a nie niemieckim. Doskonale ro-
zumieli to wyrośli z polskiej inteligencji turyści cie-
szyńscy. Kropką nad „i” były odmowy przyjmowania 
w schroniskach „BV”  gości nie posługujących się języ-
kiem niemieckim. Dlatego polscy turyści postanowili 
założyć własną organizację z własną bazą noclegową 
w górach. Gdy w 1909 r. wystąpili z wnioskiem utwo-
rzenia Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid 
Śląski”, natychmiast wywołało to zastrzeżenia nie tylko 
turystów spod znaku „BV” stwierdzających, że nie ma 
sensu tworzenie drugiego stowarzyszenia tym bardziej, 
że schroniska „BV” całkowicie zaspokajają potrzeby 
wszystkich (!) turystów.  Ostatecznie, po wielu miesią-
cach przetargów statut PTT został zatwierdzony. Pierw-
sze formalne zgromadzenie konstytuujące odbyło się 
w cieszyńskim Domu Narodowym 6.03.1910 r. Pierw-
szym prezesem został adwokat, późniejszy prezydent 
miasta Poznania – Cyryl Ratajski. Tu dodajmy, że jed-
nym z członków pierwszego zarządu PTT został ks. sup. 
Juliusz Bursche! Następną troską działaczy PTT było 
wybudowanie własnego schroniska. Już na etapie loka-
lizacji schroniska PTT napotkało na przeszkody ze stro-
ny Komory Cieszyńskiej i administracji lasów beskidz-
kich. Dopiero trzeci wariant się udał. Kierownikiem 
szkoły ludowej w Rzece był Józef Joniec. Korzystający 
u niego z gościny Cyryl Ratajski, zachwycony wido-
kiem z górującej nad wioską Ropiczki, z własnej kie-
sy wykupił działkę pod budowę przyszłego schroniska.  
U Jońca spotykali się zresztą inni polscy turyści, gdyż 
stąd stosunkowo blisko było na najwyższe szczyty Be-
skidu Śląskiego. To właśnie w tej szkole, być może na 
wieczornych debatach, rzucona została myśl o założe-
niu PTT. Kto ją podął, do końca nie wiemy; mogli to być 
Cyryl Ratajski albo uczeń Jońca – także adwokat, dr Jan 
Kotas. Temu ostatniemu powierzono kwestowanie na 
rzecz budowy, gdyż PTT nie miało żadnego poparcia fi-
nansowego w jakimkolwiek kapitale i uznania ze strony 
władz. Czego Kotasowi nie udało się nazbierać, dołożył 
z własnej kiesy, a była to niebagatelna suma 1000 ko-
ron. Projekt schroniska w stylu zakopiańskim przygoto-
wał architekt, cieszynianin  Stanisław Filasiewicz. Bu-
dowę rozpoczęto wiosną 1913 r., a już 6.07. odbyło się 
jego uroczyste otwarcie. Poświęcenia obiektu dokonali 
duchowni obu wyznań: ks. Emanuel Grim i ks. Karol 
Kulisz. Schronisko stało się mekką polskich turystów, 
punktem docelowym licznych wycieczek także mło-
dzieży szkolnej, bazą szkoleniową narciarzy. Nikt nie 
przeczuwał nawet, że znajdą się ludzie, którym zależało 
na zniszczeniu efektu wielkiej determinacji i wyrzeczeń 
pierwszych działaczy PTT. O odbudowie schroniska  
w tym miejscu przesądziły zawirowania wokół przyna-

leżności państwowej tego zakątka Śląska Cieszyńskie-
go. Nowym sztandarowym dla PTT obiektem stało się 
w 1922 r. schronisko na Stożku. 

*****
 08.04.1918: w Bronowicach zmarł poeta i dra-
maturg, eseista i tłumacz literatury starożytnej Lucjan 
Antoni Feliks Rydel. Początkowo publikował swoje fe-
lietony na łamach „Gazety Polskiej”, a także liczne ar-
tykuły i studia z zakresu historii sztuki i krytyki literac-
kiej zarówno w prasie warszawskiej, jak i krakowskiej. 
Uprawiał także lirykę nastrojową, prezentując w niej 
motywy ludowe („Od Krakowa czarny las”). Chętnie 
sięgał do tematyki z literatury starogreckiej („Mitolo-
gie greckie”). Wiele miejsca w jego twórczości zajmo-
wały dramaty, początkowo jednoaktowe. Sławę zyskał 
dopiero po wystawieniu baśni dramatycznej „Zaczaro-
wane koło” (1899), widowiska „Betlejem polskie” oraz 
trylogii historycznej „Zygmunt August” (1913). Przez 
dłuższy czas przedstawienia te cieszyły się dużym po-
wodzeniem w teatrach polskich i czeskich. Z mniejszym 
uznaniem spotkały się dramaty o tendencjach morali-
zatorskich („Na zawsze”, „Bodenhain”). Jest też Rydel 
autorem poematów bajecznych: „Bajka o Kasi i króle-
wiczu” (1903), „Pan Twardowski” (1906), „Madejowe 
łoże” (1909), „Fernike i Pejsidoros” (1909). Wśród 
szkiców historycznych znajdujemy m.in. „Awanturnik 
XVIII w.”, i najbardziej znany „Królowa Jadwiga”. Był 
Rydel znakomitym tłumaczem, przełożył fragmenty 

„Iliady” Homera, „Amora i Psyche” Apoloniusza, wier-
sze Anakreonta i Horacego, a także renesansowego po-
ematu  „Goffred albo Jeruzalem wyzwolona” Torquata 
Tassa. Jego twórczość, jak i ujemne cechy osobowe 
(gadulstwo), stały się przedmiotem druzgocącej krytyki  
i spowodowały zepchnięcie Lucjana Rydla na margines 
literatury polskiej. Poddany nowej analizie, stopniowo 
odzyskuje należne mu miejsce. 
 Lucjan Rydel urodził się w Krakowie 
17.05.1870 r. w rodzinie lekarza – okulisty Lucjana 
Rydla i Heleny z Kremerów. Wychowany był w duchu 
patriotycznym, w szacunku dla swoich dziadów. Ze 
szkoły ćwiczeń w 1881 r. przeszedł do Gimnazjum św. 
Anny, ale maturę złożył w Gimnazjum św. Jacka. Już  
w czasie nauki w gimnazjach pojawiły się pierwsze pró-
by literackie, niektóre drukowane w „Gimnazjaliście”, 
w krakowskim „Czasie”. Dramat „Mściwój” uzyskał 
nawet wyróżnienie w konkursie Akademii Umiejętno-
ści. Wbrew swoim zainteresowaniom, w 1888 r. podjął 
studia z zakresu prawa, uczęszczał także na wykłady  
z literatury, udzielał się w Czytelni Akademickiej i 
kółku literackim Collegium Novum. W 1894 r. uzy-
skał tytuł doktora, ale nie miało to wpływu na dalszą 
jego karierę, pozostał wierny literaturze. Wyjechał do 
Włoch, a gdy uzyskał stypendium Akademii Umie-
jętności, rozpoczął studia z historii sztuki i literatury 
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w Berlinie. Śmierć ojca wymusiła 1895 r.  powrót do 
kraju. Osiadł wówczas w Warszawie, nawiązał współ-
pracę z kilkoma czasopismami, zwłaszcza z „Gazetą 
Polską”, „Biblioteką Warszawską” i „Tygodnikiem 
Ilustrowanym”,  w których umieszczał swoje artykuły 
i recenzje, krytykował dekadentyzm. Kontakty z czoło-
wymi pisarzami  polskimi umocniły jego zamiłowanie 
do twórczości publicystycznej. Po dłuższych staraniach 
uzyskał kolejne stypendium na studia do Paryża (1896). 
Tam uczęszczał na wykłady w Sorbonie, Collage de 
France i École des Beaux - Arts. Odbył jeszcze krótką 
podróż po Francji, zatrzymał się w Szwajcarii i Austrii. 
Powróciwszy do Krakowa (1897), praktykował w Bi-
bliotece Jagiellońskiej, pisał do krakowskiego „Czasu” 
i innych pism, także w Warszawie. Odnowił też zażyłe 
stosunki ze Stanisławem Wyspiańskim, Kazimierzem 
Przerwą – Tetmajerem i Ferdynandem Hoesigiem. 
Prowadzona korespondencja świadczy o rozległych 
kontaktach z polskimi i czeskim luminarzami kultury. 
Bywał w Zakopanem, gdzie poszerzył krąg znajomych 
z grona miłośników Tatr. „Zaczarowanym kołem” zy-
skał uznanie wielbicieli jego talentu, łącznie z Fran-
ciszkiem Vondračkiem, któremu zawdzięczał wiele 
tłumaczeń jego utworów na język czeski (1899). Wiele 
jego utworów ozdabiał swoimi rysunkami Stanisław 
Wyspiański. Bywając w Bronowicach u Włodzimierza 
Tetmajera, zapoznał siostrę jego żony, chłopkę Jadwigę 
Mikołajczykówną. Po dwóch latach, 20.11.1900 r. od-
był się sensacyjny ślub w Kościele Mariackim. Na kan-
wie tych zaślubin Stanisław Wyspiański napisał swoje 
wiekopomne „Wesele”, a sam młody pan swoje zalo-
ty utrwalił w zbiorze wierszy „Mojej żonie”. Po wielu 
perypetiach, w 1912 r. Rydlowie zamieszkali w końcu  
w dworku w rodzinnej wsi żony – Bronowicach Ma-
łych. Tu próbował Rydel wpłynąć na podniesienie wa-
runków życia swoich sąsiadów, udzielał porad, zachę-
cał do uprawy warzyw, udzielał się w Powszechnych 
Wykładach Uniwersyteckich, organizował teatry ludo-
we. Jego „Betlejem polskie” przyczyniło się do otwar-
tego manifestowania uczuć narodowych i rozbudziło 
nadzieje odrodzenia Polski. W 1907 r. Rydel odbył 
swoją „podróż życia” do Grecji, zwiedził także Kretę, 
Efez, Troję i Konstantynopol. Uzyskane honoraria za 
odczyty o swojej podróży przeznaczył na cele społecz-
ne. Poza licznymi utworami z tego czasu, ich zamknię-
ciem była trylogia „Zygmunt August” (1912). Od 1908 
r. zaczął się mocować z chorobą nerek. Nie zważając na 
dolegliwości, prowadził wykłady na kursach Adriana 
Baranieckiego i w Akademii Sztuk Pięknych, już jako 
docent. Często występował publicznie na różnych uro-
czystościach w teatrze, na wystawach, pogrzebach, wy-
jeżdżał nawet do Warszawy i Wilna. Wyczerpująca pra-
ca została przerwana przymusową ewakuacją do Czech; 
zatrzymał się wówczas w Pardubicach, a potem w Pra-

dze. Dopiero w 1915 r. ściągnął z rodziną do Bronowic, 
po czym natychmiast wyjechał do Wiednia, by odebrać 
nominację na redaktora naczelnego nowego pisma - 

„Ilustrowanego Tygodnika Polskiego”. Pierwszy jego 
numer pokazał się 1.08.1915 r. Miesiąc później przejął 
na rok stanowisko dyrektora Teatru im. J. Słowackiego. 
Dołożył wiele starań, aby teatr utrzymać na właściwym 
poziomie. Musiał się niestety poddać operacji usunięcia 
jednej nerki (1917). Dalej jednak prowadził wykłady  
i nie wypuszczał pióra z ręki. Obok wierszy, kolejnych 
dramatów,  powstała wówczas „Mała historia Polski” 
(1917) i „Dzieje Polski dla wszystkich” (1919). Był ak-
tywnym do ostatnich chwil swego pracowitego życia. 

*****
 09.04.1968: zmarła Zofia Kossak Szczuc-
ka Szatkowska, powieściopisarka, autorka głównie  
powieści historycznych: „Błogosławiona wina”, „Zło-
ta wolność”, „Szaleńcy Boży”, „Legnickie Pole”,  

„Nieznany kraj”, a  zwłaszcza „Krzyżowcy”, „Król 
trędowaty”, „Bez oręża”, a także „Rok polski” i saga 
rodu Kossaków „Dziedzictwo”; szereg jej utworów ad-
resowanych dla młodego czytelnika i harcerzy. Patrz:  
odc. 208 – 209, „Wieści Wyższobramskie”  2015/7-8, 
s. 8 – 9.  

*****
 12.04.1943: zmarł ks. Gustaw Ożana, ka-
pelan ewangelików słowackich w Paryżu, katecheta  
w Trzyńcu, działacz Związku Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej, zaangażowany w ruchu podziemnym na 
terenie Austrii, został uwięziony i rozstrzelany w twier-
dzy Stein. Patrz: odc. 136 – 137, „Wieści Wyższobram-
skie” 2009/7 - 8, s. 17.  

*****
 14.04.1868: w Trzanowicach (wg innych  
w Cieszynie) urodził się ks. Jan Michalik, syn zagrod-
nika Pawła. Od 1889 r. kształcił się w cieszyńskim gim-
nazjum, po czym podjął  studia teologii na Uniwersy-
tecie w Wiedniu. Zrazu, jako kandydat teologii, uczył  
w Bielsku dzieci bielskich fabrykantów języka polskie-
go. Ordynowany w Cieszynie w 1895 r., został wika-
riuszem ks. dr. Teodora Haasego. W 1900 r. został pro-
boszczem parafii ewangelickiej w Morawskiej Ostrawie.  
W tym też roku poślubił Annę Karzełek, córkę sko-
czowskiego proboszcza, ks. Jana Karzełka. Rychło oka-
zał się człowiekiem na właściwym miejscu. Środowi-
sko ostrawskie było bardzo zróżnicowane zarówno pod 
względem narodowościowym (Niemcy, Czesi, Polacy), 
jak i społecznym, skupiało całe grono fabrykantów  
z otoczką urzędniczą, jak i zwykłych hutników i gór-
ników, a także rolników. Ks. Michalik, chcąc wypeł-
nić wszystkie ciążące na nim obowiązki, musiał stanąć 
ponad wszelkimi podziałami i pozyskać dla kościoła 
wszystkie grupy społeczne. Miał także sporo zajęć jako 
katecheta w szkołach. Dodatkowym utrudnieniem był 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl18 Odwiedź naszą stronę:

dojazd do małego kościoła w Witkowicach i do rozpro-
szonych po mieście szkół. Dlatego wielką jego troską 
było wybudowanie stosownego budynku farnego i neo-
renesansowego kościoła, którego budowę po trzech la-
tach ukończono i poświęcono 1.11.1907 r. Do realizacji 
wybrano projekt architektów wiedeńskich: Karla Trolla 
i Ludwika Feigla. Nabożeństwa  początkowo odprawiał 
w trzech językach. W czasie I wojny światowej dodat-
kowo pełnił obowiązki konseniora. W okresie między-
wojennym parfia została włączona do niemieckiego 
Kościoła w Czechach. Ks. Michalik, dotknięty chorobą 
gardła, w 1924 r. dwukrotnie musiał się poddać operacji. 
Dopiero w tych warunkach otrzymał do pomocy wika-
riusza. Zmarł po dłuższych cierpieniach w 5.06.1926 r. 

*****
 16.04.1918: zmarł Karol Praus, nauczyciel  
i kierownik szkoły w Jasienicy, turysta, bibliofil, zało-
życiel szkolnego Muzeum Przyrodniczego z filiałem  
w Skoczowie, badacz i popularyzator wiedzy z zakresu 
archeologii, geografii i geologii Śląska Cieszyńskiego. 
Patrz: odc. 163, „Wieści Wyższobramskie”  2011/10, s. 
12 – 13. 

*****
 18.04.1818: w Lublinie w rodzinie pochodzenia 
żydowskiego urodził się Stanisław Arct, syn lekarza 
Michała Mojżesza Arzta i Judyty.  W 1836 r. Stanisław 
Arct założył w Lublinie księgarnię, w której sprzedawał 
także dzieła sztuki, prowadził kolportaż prasy, wypo-
życzalnię książek, antykwariat, oferował usługi introli-
gatorskie. 14 lat później odkupywał książki innych wy-
dawców i rozprowadzał z własnym znakiem firmowym. 
W 1853 r. cała rodzina w Warszawie przyjęła chrzest 
w kościele reformowanym. Od 1855 r. Stanisław Arct 
rozpoczął działalność wydawniczą. Celował w wydaw-
nictwach dla dzieci i młodzieży, podręcznikach, publi-
kacjach o tematyce oświatowej i pedagogicznej.  Już 
wcześniej był szykanowany za sprzyjanie polskiej opo-
zycji, przez pewien czas w jego księgarni znajdował się 
punkt kontaktowy przerzutu zakazanych druków z Ga-
licji. Po Powstaniu Styczniowym na dwa lata schronił 
się na terenie Królestwa, powierzając firmę bratankowi 
Michałowi. Jemu też ostatecznie firmę odstąpił w 1881 
r., niebawem  przeniesioną do Warszawy. Zmarł w War-
szawie, pochowany na cmentarzu ewangelicko – refor-
mowanym. W ręku rodziny księgarnia i wydawnictwo 
funkcjonowała do 1953 r. Księgarska rodzina Arctów 
wydatnie przyczyniła się do spopularyzowania polskiej 
literatury pięknej, popularno-naukowej, a także słowni-
ków. 

*****
 19.04.1618: w Oławie urodził się Chrystian, 
książę legnicko – brzeski. Ojciec, Jan Chrystian (1591 

– 1639) był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była 
Dorota Sybilla, córka Jana Jerzego brandenburskiego 

(1590 – 1625), z którą miał trzynaścioro dzieci; drugą 
żoną była Anna Jadwiga Sitzsch (1611 – 1639), córka 
Fryderyka Sitzscha, z którą miał dalszych siedmioro 
potomków. Z tej gromady dzieci ojca przeżyła tylko 
połowa! Chrystian był ósmym dzieckiem z pierwszego 
małżeństwa. Starszymi braćmi byli Jerzy III i Ludwik 
IV. Dwaj młodsi przybrani bracia August (2) i Zygmunt 
nie mieli prawa dziedziczenia. 
 Ojcu Janowi Chrystianowi nie było danym 
żyć w czasach pokoju. Już w czasie panowania cesarza 
Rudolfa II (1576 – 1612) doszło do wzrostu napięć na 
tle religijnym, zwłaszcza na Węgrzech i w Czechach. 
W wyniku rywalizacji z bratem Maciejem utracił on 
znaczną część władzy. Pragnąc pozyskać przychylność 
zbuntowanych stanów czeskich i śląskich,  9.07.1609 
r. wydał „List Majestatyczny” gwarantujący wolność 
wyznaniową dla protestantów w Czechach, miesiąc 
później (20.08.) także dla Śląska. Niestety dokumenty 
te okazały się tylko grą pozorów. Gdy tylko uspoko-
iły się nastroje, cesarz przystąpił do realizacji planów 
zdławienia zbuntowanych stanów. Zdradzenie tych pla-
nów przyśpieszyło detronizację Rudolfa II i przejęcie 
władzy także w Czechach i na Śląsku przez Macieja 
(1612 - 1619). Już wcześniej Maciej potwierdził „Li-
sty Majestatyczne” i uznał istnienie związku obronnego, 
ale dalej prowadził politykę osłabiania wpływów sta-
nów przez  stopniowe osadzanie na urzędach katolic-
kich zwolenników. Z kolei książę karniowski Jan Jerzy 
Hohenzollern oraz książęta legnicko–brzescy Jan Chry-
stian i Jerzy Rudolf przeszli na kalwinizm, świadomie 
wymykali się spod cesarskiej ochrony prawnej (przed 
1614). W końcu systematyczne łamanie praw gwaran-
towanych „Listem Majestatycznym” spotkało się z od-
mową posłuszeństwa stanów czeskich cesarzowi i wy-
rzuceniem z okien zamku praskiego jego namiestników 
(23.05.1618). Wobec twardego stanowiska Macieja, 
sejm śląski stanął po stronie stanów czeskich, wysyłając 
połowę wojsk śląskich na pomoc czeskim powstańcom. 
W połowie 1619 r. doszło do zawiązania konfederacji 
Czech, Moraw, Śląska i Łużyc, wzmocnionej poparciem 
Austrii i Węgier oraz wyboru na króla czeskiego elek-
tora palatyńskiego Fryderyka V, jako władcy związku 
państwowego z pełną autonomią krajów związkowych, 
połączonych unią personalną. We wszystkich tych ini-
cjatywach uczestniczył Jan Chrystian, za co przyszło 
mu zapłacić wysoką cenę. Klęska wojsk protestanckich 
pod Białą Górą (8.11.1620), a następnie postanowie-
nia akordu drezdeńskiego (28.02.1621), wymuszające 
bezwzględne poddanie książąt i stanów śląskich Fer-
dynandowi II (1619 – 1637), wyrzeczenie się wszel-
kich związków politycznych oraz wypłacenie wysokiej 
kontrybucji (300 000 guldenów), warunkującej uzy-
skanie „z łaski” cesarskiej amnestii i uznanie wolności 
religijnej, ale tylko w księstwach rządzonych przez 
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ewangelickich władców. Postanowienia akordu nie 
dotyczyły Czech, objętych bezwzględną pacyfikacją. 
Niedowierzający cesarzowi Jan Chrystian schronił się 
we Frankfurcie nad Odrą. Jego trzej nieletni synowie 
(Jerzy, Ludwik i Chrystian -?) skorzystali tu z nauki na 
słynnym uniwersytecie Viadrina, sam Jan Chrystian zaś, 
dzięki wsparciu  elektora saskiego Jana Jerzego I, mógł 
wrócić do swojego Brzegu. W 1624 również synowie 
wrócili do Brzegu, niespodziewanie jednak musieli po-
żegnać  swoją matkę Dorotę Sybillę (19.03.1625). Gdy 
na krótko ustały przemarsze zwalczających się armii 

– protestanckiej hr. Ernesta Mansfelda i cesarskiej Al-
brechta Wallensteina, na przełomie 1629/1630 bracia 
pod opieką ochmistrza wyruszyli w podróż po Europie, 
zwiedzając co ważniejsze miasta Rzeszy, a także Paryż, 
gdzie przyjęci byli przez Ludwika XIII, a w Londynie 
przez Karola I. Tymczasem do wojny 30 – letniej przy-
stąpili Szwedzi (1630). W 1632 r. zdobyli Brzeg, lecz 
rok później pod jego murami zjawiły się wojska cesar-
skie. Jan Chrystian wraz z bratem Jerzym Rudolfem 
schronili się wówczas za zgodą Władysława IV Wazy 
w Toruniu. Stamtąd Jan Chrystian przesłał swoim sy-
nom wiadomość o niezwłocznym powrocie. Przez Bre-
mę, Hamburg i Pomorze Zachodnie bracia dotarli do 
Torunia. W 1635 r. Jan Chrystian powierzył księstwo 
brzeskie najstarszemu Jerzemu III, a najmłodszego 
17 – letniego Chrystiana wysłał do kalwińskiej szkoły  
w Kiejdanach. Tam Chrystian nie tylko dobrze opano-
wał język polski, ale miał możliwość skontaktowania 
się z wieloma czołowymi osobistościami Rzeczypospo-
litej. W 1638 Chrystian powrócił do Brzegu. W tymże 
roku trójka braci podejmowała Władysława IV w cza-
sie jego podróży przez Śląsk. Z początkiem 1640 prze-
wieźli do Brzegu zmarłego 25.12.1639 w Ostródzie ojca 
Jana Chrystiana. W 1642 r. przeżyli grozę miesięcznego 
(20.06 –25.07.) oblężenia Brzegu przez Szwedów. Do-
piero po zakończeniu wojny 30 – letniej Chrystian po-
jął księżniczkę Ludwikę Anhalcką (14.11.1648). Cztery 
lata później pożegnał się z życiem stryj Jerzy Rudolf, 
siedzący w Legnicy. Rządzący dotąd wspólnie bracia, 
drogą losowania postanowili podzielić się dziedzic-
twem (4.06.1654). Jerzy III wylosował Brzeg, Ludwik 
IV – Legnicę, Chrystianowi pozostał Wołów, do którego 

dołączono Oławę. Wszyscy w swoich księstwach sta-
rali się o podniesienie gospodarcze, rozwój rzemiosła 
i handlu, przygarniali gdzie indziej prześladowanych 
innowierców, w tym także polskich arian. Chrystian 
upodobał sobie Oławę, gdzie rozbudował i odnowił 
tamtejszy zamek. Sielanka nie trwała jednak długo. 
Nie minęło 10 lat, gdy w kilkumiesięcznych odstępach 
24.11.1663 r. zmarł Ludwik IV, a 8.10.1664 r. Jerzy III. 
Ten ostatni miał tylko córkę Dorotę Elżbietę, Ludwik 
wcześnie zmarłego Chrystiana Alberta. Jedynym spad-
kobiercą został Chrystian. Stolicą księstwa brzesko – 
legnicko – wołowskiego uczynił Brzeg. Po abdykacji 
króla polskiego Jana Kazimierza (16.09.1668), książę 
Chrystian miał zamiar zgłosić kandydaturę do tronu 
polskiego, licząc na zawarte przed laty koneksje. Był to 
jednak czas, gdy innowiercy w Polsce zostali całkowi-
cie wyeliminowani z życia politycznego i społecznego. 
Chrystian, jako kalwin, nie miał żadnych szans. Mimo 
to, do końca utrzymywał bliskie stosunki z Polską, stale 
podkreślał swój piastowski rodowód i zasługi Piastów 
w dziejach Królestwa Polskiego. Trwałego zdrowia nie 
miał. Lekarze zalecili mu przeniesienie się do „zdrow-
szej” Legnicy. Miało to ten skutek, że gdy tam osiadł, 
już 28.02.1672 r. zmarł. Spoczął w ufundowanym przez 
wdowę „Piasteum” w Legnicy. Z czwórki dzieci prze-
żyła ojca córka Karolina i 12 – letni zdolny Jerzy Wil-
helm, jedyny, i jak się miało okazać, ostatni śląski Piast, 
zmarły w wyniku przeziębienia na polowaniu i dodat-
kowym zarażeniu ospą. Przewieziony do Brzegu, zmarł 
21.11.1675 r.  Spoczął obok ojca w Piasteum w Legni-
cy. Siostra, nawrócona siłą na katolicyzm, nie uzyskała 
od Leopolda I zgody na inwestyturę, otrzymała jedynie 
dożywotnią pensję z prawem zamieszkania w domu 
książąt legnickich we Wrocławiu. Zmarła 24.12.1707 r. 
Księga piastowskich dziejów Śląska, założona w 1138 
r. ,została zamknięta. 

*****
 22.04.1918: zmarł ks. Andrzej Glajcar, pa-
stor w Krakowie, Drogomyślu, senior i superintendent 
morawsko – śląski, redaktor proniemieckiego pisma 

„Nowy Czas”. Patrz: odc. 210, w „Wieści Wyższobram-
skie” 2015/9, s. 14. 

 I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przynio-

sło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plo-

nów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę 

tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz 

wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: 

Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak 

będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.

Łk 12,16-21
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Obywatelki, Kobiety Śląska Cieszyńskiego  

dla Niepodległej

 Taki tytuł ma wystawa w oranże-
rii zamku cieszyńskiego, przygotowana we 
współpracy z cieszyńskim klubem Soropti-
mist International. Przypomina związane ze 
Śląskiem Cieszyńskim kobiety, które budo-
wały codzienność Niepodległej. Jako praw-
dziwe obywatelki, potrafiły wziąć inicjatywę 
w swoje ręce, dokonywały odpowiedzialnych 
wyborów, ponosiły ich konsekwencje i brały 
za nie pełną odpowiedzialność. Właśnie o od-
powiedzialności, a jednocześnie wyjątkowo-
ści naszych poprzedniczek mówiła na otwar-
ciu przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna, 
Gabriela Staszkiewicz. Na niezwykłą odwagę 
tych kobiet, które nie tyle wypełniały swoje 
społeczne role, ale same je pisały, zwróciła 
uwagę dyrektor Zamku Cieszyn, Ewa Go-
łębiowska. Głos zabrała również autorka 
tekstów Władysława Magiera, która podzię-
kowała za pomysł na taką właśnie wystawę. 
Podkreśliła, że tą inicjatywą w roku Niepodle-
głości zwrócono uwagę na fakt, który wyróż-
nia Śląsk Cieszyński spośród ziem polskich, 
a mianowicie na to, że w pierwszym rządzie 
czyli Radzie Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego znalazły się kobiety, które oficjalnie 
nie posiadały jeszcze nawet praw wyborczych.
 Bohaterki wystawy zajmowały się 
różnymi dziedzinami – od polityki i dzia-
łalności charytatywnej, po pracę zawodową  
i rzemiosło, były przykładnymi matkami i żo-
nami, a jednak kreowały nową rzeczywistość 
i wyprzedzały epokę. Często podejmowały 
wręcz rewolucyjne wyzwania, miały odwa-
gę zabierać głos, wszystkie tworzyły nowe 
wartości. Cechowała je odwaga i nowatorskie 
myślenie. Wśród 11 kobiet opisanych na wy-
stawie jest 5 ewangeliczek i jedna przez męża 
blisko związana z naszym Kościołem. Jeśliby 
zaś uwzględnić tablice, na której są zdjęcia 
pierwszych studentek z naszego Śląska, to 
współwyznawczynie stanowią zdecydowaną 
przewagę, ale przecież taka była nasza histo-
ria. 
Niewiele zachowało się pamiątek z tamtej 
epoki i w związku z tym Zamek planuje kolej-
ne działania, mające na celu zdobycie nowych  

ox.pl
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informacji o tych, które wtedy przełamywały stereoty-
py, przecierały nam szlaki.
 Kim są kobiety, którym poświęcona jest wysta-
wa? Oprócz członkiń Rady Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego czyli Doroty Kłuszyńskiej, Marii Sojkowej 
i Zofii Kirkor-Kiedroniowej, są tam: Gabriela von Thun 
und Hohenstein, pisarka Maria Wardasówna, panie zaj-
mujące się biznesem: modystka Zofia Leitner, projek-
tantka Nina Górniak, a także pierwsza i jedyna do wy-
buchu II wojny lekarka w cieszyńskim szpitalu, córka 
ks. Karola Kulisza, Maria Kossowska – Michejda.
 Najwcześniej urodzoną, opisaną na wystawie 
jest Maria Górniak-Cienciałowa, żona Franciszka Gór-
niaka, twórcy Domu Narodowego w Cieszynie. Jako 
współwłaścicielka majątku, co wtedy było ewenemen-
tem, po śmierci męża nadal wspierała materialnie pol-
skie organizacje, umożliwiając im faktyczne działanie. 
Ta działalność zasługuje na szczególne uznanie, ponie-
waż pomoc w jakiejkolwiek formie była wtedy bardzo, 
bardzo potrzebna. Działaczką charytatywną była też 
Stefania Michejdowa, żona burmistrza Cieszyna Wła-
dysława Michejdy, prawdziwa pierwsza dama miasta. 
Opiekowała się sierocińcem na ulicy Kraszewskiego, 
potrzebującymi, a w czasie I wojny pracowała jako 
ochotniczka w szpitalu, zaś za pomoc ofiarom niemiec-
kiego bestialstwa w czasie II wojny znalazła się w Au-
schwitz i tam zginęła. Swoje miejsce na wystawie ma 
również Olga Stonawska, córka ks. F. Michejdy z Na-

wsia. W czasie I wojny udostępniła dom na ulicy Miar-
ki w Cieszynie na siedzibę Komisariatu Legionów Pol-
skich. Prowadziła działalność charytatywną, a przede 
wszystkim pomagała najpierw ojcu, a później mężowi 
ks. J. Stonawskiemu w redagowaniu gazet, prowa-
dziła szkółkę niedzielną, opiekowała się Alumneum,  
a wszystko to robiła za „Bóg zapłać”. Jako długolet-
nia przewodnicząca Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Niewiast w czasie I wojny zajmowała się kuchnią dla 
bezrobotnych, która  wydawała bezpłatne porcje dzien-
ne dla wdów i sierot wojennych, zasilała ją zapasami 
i pomagała w wydawaniu. Ta, często niby zwyczajna 
działalność, nie zawsze była dostrzegana przez histo-
ryków i dobrze, że wreszcie można się o niej czegoś 
ciekawego dowiedzieć.
 Wystawę można oglądać do 22 kwietnia  
w godzinach od 10 do 17. Ponadto 14 kwietnia moż-
na wziąć udział w spacerze szlakiem cieszyńskich 
kobiet. Zbiórka o 15 przed pomnikiem Ślązaczki,  
a oprowadzać po Cieszynie będzie Władysława Magiera.  
W dniu zamknięcia wystawy, tj. 22 kwietnia, odbędzie 
się na uliczce kobiet na zamku uroczystość odsłonięcia 
dwóch lamp poświęconych członkiniom Rady Naro-
dowej Księstwa Cieszyńskiego: Dorocie Kłuszyńskiej  
i Marii Sojkowej. (Trzecia lampę już ma).
 Zapraszam w imieniu organizatorów.

                 
 Władysława Magiera

	 Wielki	Piątek	w	liturgii	Kościoła	ma	szczególne	znaczenie	i	 jest	jedynym	takim	

dniem	w	roku.	Śmierć,	najbardziej	traumatyczne		misterium	ludzkiego	istnienia,	zawiera	

w	sobie	ważne	przesłanie,	dar	miłości	dla	wszystkich,	którzy	potrafią	się	na	niego	otwo-

rzyć.	Wielki	Piątek	jest	największym	darem,	jaki	dał	Bóg	wierzącym	i	tak	należy	odbie-

rać	sens	cierpienia	i	śmierci	Zbawiciela	Jezusa	Chrystusa.	Ofiara	z	Golgoty	nadała	sens	

naszemu	cierpieniu	i	śmierci,	która	dla	wierzących	nie		stanowi	kresu	istnienia,	a	staje	

się	początkiem	nowej	drogi.

	 Wielki	Piątek	to	jednak	także	zobowiązanie,	bo	Chrystus	dokonał	otwarcia	bramy,	

ale	potrzeba	ze	strony	wierzących	pragnienia	przejścia	przez	nią.

Kiedyś	pod	krzyżem	Nauczyciela	z	Nazaretu	zgromadziło	się	wielu,	ale	tylko	trzy	osoby	

otworzyły	serca	na	dar	współumierania	z	Nim	i	przyjęcia	Jego	daru	miłości.

Może	warto	pomyśleć	o	tym,	że	prawdziwe	przebudzenie	naszej	wiary	powinno	dokonać	

się	wcześniej	aniżeli	w	niedzielę	Zmartwychwstania,	gdy	gremialnie	stawimy	się	w	świą-

tyniach,	by	wspólnie	odśpiewać	radosne	Alleluja!	

	 Nie	byłoby	Zmartwychwstania	bez	Wielkiego	Piątku	–	to	także	dotyczy	naszego	

przeznaczenia.
                                                                                                                                    

                                                                                                          udostępniła: Grażyna Cimała
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Wydarzenia parafialne
Światowy Dzień Modlitwy  

Cieszyn - 2018 
  W pierwszy piątek marca, 2.3.2018, od Surina-
mu po Surinam świat został opleciony łańcuchem mo-
dlitw. Jednym z jego ogniw stał się kościół Jezusowy 
w Cieszynie, gdzie odbyło się ekumeniczne nabożeń-
stwo ŚDM. Przygotowane przez pastorową Oliwię Ma-
dzię, skupiło uwagę słuchaczy dzięki pięknej dekoracji,  
śpiewowi chóru pod batutą dk. Joanny Sikory i z pasją 
przeczytanej liturgii przez siedem kobiet, które dosto-
sowały swój strój do oczekiwań autorek  z Surinamu.  

Słowo Boże czytała i rozważała dk. Aleksandra Błahut-
-Kowalczyk.  Kolektę zebraną podczas nabożeństwa 
przeznaczono  na lokalne potrzeby Fundacji społecznej 

„Być razem” w Cieszynie.
 Po nabożeństwie, w sali konfirmacyjnej, liczne 
grono zainteresowanych miało okazję obejrzeć prze-
źrocza z Surinamu, których treść objaśniała pastorowa 
Pavla Chudecka. Spotkanie zakończyło się degustacją  
specjałów i  serdecznymi  rozmowami.
                                                                                                                                                  

Drogie Siostry i  drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!
 „Bóg jest tajemnicą – tak powinno brzmieć 
pierwsze i ostatnie zdanie wszelkiej teologii. Zawsze, 
gdy piszemy lub mówimy coś o Bogu, każdemu naszemu 
zdaniu powinni towarzyszyć dwaj Aniołowie wołający 

– tak jak to znamy z liturgii Wschodu – Tajemnica! Ta-
jemnica! Jeśli piszesz o Bogu, pamiętaj, że wchodzisz 
w obłok tajemnicy. Strzeż się choćby tylko przez chwilę 
pomyśleć, że Go dostatecznie zobaczyłeś; możesz Go co  
najwyżej lekko i od tyłu dotknąć, tak jak kobieta cier-

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
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piąca na krwawienie dotknęła od tyłu rąbka Jezusowej 
szaty.” (T.Halik)
 A dziś, chrześcijanki z odległego i egzotyczne-
go dla nas Surinamu, małego kraju położonego w Ame-
ryce Południowej, zapraszają nas do modlitwy i spo-
tkania z Bogiem, poprzez zetknięcie się z Jego dziełem 
stworzenia. Proponują do rozważenia długi fragment 
z 1.księgi Mojżeszowej, tekst zatytułowany: Stworze-
nie świata i człowieka. Tak naprawdę jest to opowieść  
o Bożej wszechmocy, Bożym porządku i zaufaniu wzglę-
dem człowieka, bo przecież to swoje dzieło, jego ziemię - 
Pan powierza człowiekowi. I nie chodzi o to, aby godzić 
empiryczne poznanie świata i kosmosu z literą ducha, 
bo jest to niemożliwe ( nauka jest nauką, wiara – wiarą) 
ale dostrzec Boga w źdźble trawy i w twarzy człowie-
ka. Bożym obrazem nie jest jakaś abstrakcyjna kobieta, 
idealny mężczyzna, człowiek wymalowany w podręcz-
nikach anatomii, albo na płótnie, czy fresku - ale ten  
z realnego świata i historii, także współczesnej.  Każdy 

– Ty i ja – jest obrazem Bożym. Tajemniczy Bóg jest nam 
nieznany, bo szukamy Go w niewłaściwych miejscach. 
Przyroda jest potężnym akordem Bożej mocy i poczucia 
piękna – mówiąc ludzkim językiem, ale człowiek – jako 

„Boża twarz” jest dostępny tylko jakby w zwierciadle  
i niejasno, a objawia się w losach Jezusa z Nazaretu,  
o czym opowiada na Areopagu ap.Paweł , że w Nim ży-
jemy, oddychamy, poruszamy się i jesteśmy.

 Z Boga pochodzisz i do Boga wrócisz. Twoje 
najgłębsze DNA jest w sposób nie ulegający wątpliwo-
ści Boże. Cóż innego moglibyśmy mieć na myśli, stwier-
dzając, że Bóg stworzył wszystko? Musimy nauczyć się, 
jak myśleć i żyć, by naśladować Jezusa. Nauka ta staje 
się drogą miłości i cierpienia. Wędrówka ta prowadzi 
nas do uniwersalnej miłości, w której nie kochamy jedy-
nie tych, którzy nas kochają. Codziennie od nowa chce-
my - naśladując Zbawiciela-  uczyć się Bożej miłości. 
Bóg do końca wyrównał szanse sprawiając, że łaska 
była dostępna od pierwszego momentu stworzenia, gdy 
Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód (1 Mż 1,2).  
Ten Bóg był i jest dostępny całemu stworzeniu.  Jest też 
blisko Ciebie i mnie.
 „Każda wędrówka wielkiej miłości i wielkie-
go cierpienia – pisze Richard Rohr - (prawie każda),  
sprawia, że bardziej zagłębiamy się w naszą wiarę. Ci, 
którzy głęboko kochają, zaciągają zobowiązanie wobec 
ewentualnego cierpienia. Ci, którzy cierpią, stają się 
nierzadko osobami zdolnymi do największej miłości.”
  I jak tu odnaleźć związek z tym, czym dzielą 
się kobiety z Surinamu? Ich bolesne doświadczenia, ale 
też błogosławione chwile, znajdują odbicie w  znanym 
Jezusowym Słowie, które niebawem jedna z nas prze-
czyta.  Symbioza zachodząca między latoroślą i winnym 
krzewem też mieści się w dzisiejszej apoteozie świata 
przyrody.  Pan Jezus mówi o sobie: „Ja jestem krzewem 

Foto: Beata Macura
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winnym”. Niewielu z nas okazuje się jednak Jego szla-
chetnymi latoroślami.
    W 5. rozdziale Księgi Izajasza prorok przedsta-
wia cenny tekst zatytułowany: „Pieśń o winnicy”. Sło-
wo przedstawiające Izrael jako winnicę Boga, jest rów-
nież obrazem współczesnego Kościoła. Jest on cząstką 
winnicy Pańskiej. Bóg otoczył swą winnicę ogrodze-
niem, usunął kamienie, które szkodziły żyzności gleby, 
umieścił ją na urodzajnym wzgórzu. W środku posta-
wił wieżę strażniczą. Sam Bóg jest naszą wieżą: „Imię 
Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy 
i jest bezpieczny” (Prz 18,10). Zbudował tłocznię, więc 
spodziewał się owocu. Jakiego doznał rozczarowania?
    W 15. rozdziale Ewangelii Jana namalowany 
został słowem Jezusowego ucznia obraz równie czy-
telny, co u Izajasza. Biblia mówiąc o winnej latorośli 
nadaje jej symboliczne znaczenie. Aby to pojąć, należy 
zobaczyć tę roślinę w całej okazałości, w pełnym roz-
kwicie, który osiąga wyłącznie w Izraelu, swojej ojczyź-
nie. Łodyga ma grubość ramienia, pnie się od drzewa 
do drzewa, sięgając ich wierzchołków, zależnie od cię-

cia - tworzy cieniste altany lub gęste szpalery. Ma dłu-
gie kiście, ogromne owoce; wino z takich winogron jest 
o wiele mocniejsze, słodsze i bardziej aromatyczne, niż 
to, które uzyskuje się w chłodniejszym klimacie. Win-
nica stanowiła w Izraelu o dobrobycie każdej rodziny. 
Alegoria o winorośli z ewangelicznego tekstu odnosi się 
do relacji między Ojcem, Synem Bożym i społecznością 
wiernych. Jest tu ścisła zależność, od której - jak w bo-
tanice -  zależy owocowanie. Gdyby nie bujna zieleń 
winorośli, należałoby zastosować tu kolor biały i czar-
ny. Biały - dotyczy tego, który trwa w krzewie i wydaje 
wiele owocu, czarny – tego, który nie trwa i zostaje wy-
rzucony jak zeschnięta latorośl. Biały lub czarny. Albo 

– albo. Wyraźna, biegunowa klasyfikacja owoców życia 
-  daje wiele do myślenia.
   Chrześcijanki z Surinamu zadają pytanie 
wprost: Po której stronie jesteś?
                                                                                                                        Amen

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk                                                  
ŚDM - Kościół Jezusowy w Cieszynie, 2 marca 2018 r.

 Co roku w czasie pasyjnym rada filiału w Mar-
klowicach kieruje do naszych drogich Seniorów za-
proszenie na spotkanie organizowane po nabożeństwie 
spowiednio-komunijnym w salce katechetycznej. 
 W tym roku odbyło się ono po nabożeństwie 18 
marca. Kazanie wygłosił proboszcz naszej parafii i opie-
kun filiału. Mimo niesprzyjającej pogody i panoszącej 
się grypy, wielu naszych Seniorów przyjęło zaprosze-
nie i spotkało się z ks. Sikorą i przedstawicielami rady 
filiału. Spotkanie jest jedną z okazji aby porozmawiać, 
podzielić się tym, co nas cieszy, ale także tym, co smuci. 
Ks. Sikora przedstawił nam plany związane z remon-
tem Kościoła Jezusowego. 
Wszyscy bardzo się cieszy-
my z otrzymanej ogromnej 
dotacji, ale leży nam na sercu 
pozostała kwota, którą trze-
ba zebrać na wkład własny. 
Mocno dyskutowana była 
również propozycja zmiany 
godziny nabożeństw w Mar-
klowicach na 8:30. Zdania 
są podzielone, choć Seniorzy 
w większości zaakceptowa-
li propozycję wcześniejszej 
godziny. Ciekawa dyskusja, 
pyszne kanapki i doskonałe 

ciasto sprawiły, że czas szybko mam upłynął.
 Dziękujemy Paniom Renacie i Gerci za przy-
gotowanie poczęstunku. Do zobaczenia na następnych 
spotkaniach w naszym filiale w Marklowicach.

Tekst i zdjęcia: Gabriela Staszkiewicz

Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa można obejrzeć 
na stronie internetowej naszego filiału: 

www.marklowice.cieszyn.org.pl/filmy.
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Remont Kościoła Jezusowego

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
Śląska poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie

W dniu 8 marca br. do kancelarii parafii wpłynęła ważna 
i radosna informacja związana z uzyskaniem dofinan-
sowania gruntownego remontu i konserwacji Kościoła 
Jezusowego w Cieszynie opiewająca na kwotę 17 613 
295,40 zł. Na konkurs o środki finansowe z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(Dziedzictwo Kulturowe) złożono łącznie 67 projek-
tów. W skali całego województwa potrzeby są ogromne, 
dlatego Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował  
o przydzieleniu dodatkowych środków na powyższy 
konkurs, a spośród wniosków dofinansowanie uzyskało 
38 projektów z największą liczbą punktów konkurso-
wych, w tym i nasz, który otrzymał największe dofi-
nansowanie spośród wszystkich wybranych projektów. 
Środki finansowe, oprócz naszej parafii, uzyskała rów-
nież parafia ewangelicka w Bytomiu-Miechowicach, 
która złożyła projekt pt. „Szlakiem Matki Ewy. Moder-
nizacja zabytkowego budynku domu pomocy społecz-
nej „Ostoja Pokoju” w Bytomiu na Centrum Aktywno-
ści Seniora” i uzyskała dofinansowanie w wysokości  
3 381 790,51 zł. Z kolei z naszego powiatu dofinanso-
wanie otrzymało Miasto Cieszyn na projekt: „Moderni-
zacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie”, w wysokości 
1 159 397,22 zł, Powiat Cieszyński na projekt: „Dzie-
dzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie 
w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle”, 
w wysokości 667 604,48 zł. Łączna kwota przyznanego 
dofinansowania wszystkich 38 projektów przekracza 
190 400 000 zł.
     Kościół Jezusowy jest największym ewange-
lickim kościołem w Polsce i w tej części Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Stanowi piękną dominantę Cieszy-
na, jest jego znakiem rozpoznawczym i pierwszym 
charakterystycznym obiektem, który możemy dostrzec 
z oddala jego granic. Ten wyjątkowy zabytek przycią-
gający wielu turystów i gości, jest przedstawicielem 
architektury późnego baroku. Ponadto wyjątkowe wnę-
trze kościoła, zabytkowe organy i jego akustyka pozwa-
la na organizację niezwykłych koncertów, które przez 
dziesiątki lat były w nim organizowane. Kościół jest 
też symbolem ewangelickiej wiary łączącej wiernych 
przybywających – nierzadko piechotą – z bardzo odle-
głych stron. Początkiem XVIII wieku na górne przed-
mieście, za mury miasta, przybywały rzesze wiernych. 
W słoneczne niedziele w nabożeństwach brało udział 
przeszło 7 000 wiernych (wówczas Cieszyn z przed-

mieściami liczył niecałe 4 000 mieszkańców). Nabo-
żeństwa były odprawiane w języku polskim, niemiec-
kim i czeskim. Dlatego też nie dziwi, że w 2016 roku 
podczas krajowego internetowego głosowania na Znak 
Dziedzictwa Europejskiego, cieszyński kościół uzyskał 
największą ilość głosów spośród wszystkich kilkunastu 
obiektów z kraju, uczestniczących w konkursie.
 Niestety, tak duży obiekt wymaga środków 
związanych z jego utrzymaniem, a szczególnie dużych, 
kiedy planuje się jego gruntowny remont. Na przestrze-
ni 300 lat kościół kilkakrotnie poddawany był gruntow-
nym pracom remontowym. Dużym problemem obiektu 
były pęknięcia, które były badane już w latach 30. XX 
wieku przez inż. Jerzego Grycza (specjalista w projek-
towaniu i wykonawstwie mostów) i inż. Stanisława 
Hławiczkę (biegły sądowy w dziedzinie budownictwa). 
Pęknięcia ścian kościoła były tak poważne, iż w latach 
1952-1958 przeprowadzono gruntowny remont, który 
osobiście nadzorował inż. Grycz. Kolejny duży remont 
zewnętrzny odbył się w 1974 roku, wtedy odnowiono 
elewację kościoła, zaś w latach 1995-1998 przeprowa-
dzono kapitalny remont poddasza, dachu i wnętrza wie-
ży, zaś malowanie wnętrza 1999-2000. Od tego czasu 
upłynęło nieco lat, a wygląd zewnętrzny kościoła pre-
zentuje się szaro i smutno. W ostatnim czasie przepro-
wadzono też szereg prac sprawdzających stan technicz-
ny kościoła m.in. odkrywki ścian, fundamentów. Prace 
te przedstawiły stan techniczny kościoła związany z za-
wilgoceniem i pęknięciami ścian, przeprowadzono też 
badania hydrogeologiczne gruntu wokół kościoła. Za-
wilgocenie fundamentów kościoła od strony południo-
wej oraz za ołtarzem jest widoczne – nawet we wnę-
trzu kościoła – w prawej części prezbiterium, w prawej 
byłej kaplicy hrabiów Promnitzów oraz w dużej części 
ściany południowej. Ponadto niepokojące są pęknięcia 
ścian, które biegną pionowo przez wszystkie kondygna-
cje kościoła oraz wykruszenia tynku w tych miejscach 
pęknięć, które możemy dostrzec szczególnie wyraź-
nie od strony starego cmentarza czy za ołtarzem, czyli  
w miejscach szczególnie zawilgoconych.
 Przygotowany wniosek o dotację zakłada 
kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie  
w skład których wchodzi m.in.: osuszenie ścian (w 
tym i wewnątrz kościoła), fundamentów, wykonanie 
hydroizolacji fundamentów, wzmocnienie fundamen-
tów poprzez ich stabilizację specjalną opaską wzmac-
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1954_Pęknięte sklepienia 2 galerji od strony ołtarza_obec. Biblioteka Pęknięty mur ściany przesklepienie w dół aż 
do drzwi wejściowych zakrystii. 8.03.1955

Odkrywki i badanie stanu technicznego fundamentów Odwierty hydrogeologiczne 2016

niającą, drenaż wokół ścian odprowadzający wodę 
poza strefę przylegającą do kościoła, usunięcie tynków  
z kościoła, odgrzybienie, uzupełnienie ubytków muru 
 i zapraw spoinujących, wzmocnienie ścian przed pęk-
nięciami oraz ich zabezpieczenie, prace konserwatorskie 
związane z detalami rzeźbiarskimi na całości kościoła, 
prace naprawcze partii cokołowej muru (odtworzenie 
kamiennego cokołu w miejsce płyt betonowych – któ-
re zatrzymywały wodę w ścianach), wymiana stolarki 
okiennej, renowacja elementów metalowych (daszki, 
obróbki blacharskie parapetów i gzymsów), renowacja 
kompleksowa drzwi, wykonanie instalacji przeciwpo-
żarowej (instalacja systemu czujek wykrywania dymu 
na poddaszu i wieży), wykonanie nowego tynku oraz 
malowanie całości kościoła, któremu przywrócona zo-
stanie dawna kolorystyka, jakże odmienna od obecnej 

szarej. Ponadto w ramach projektu przewidziano wyko-
nanie odlewu bryły kościoła w odpowiedniej proporcji 
wraz z opisem w języku Braille’a, co pozwoli przybli-
żyć architekturę kościoła osobom niewidzącym i niedo-
widzącym.
 Wymienione prace oszacowano na łączną kwo-
tę 20 851 289, 02 zł, z czego 85 % czyli 17 613 295,40 zł 
to suma przyznanej parafii dotacji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-
2020, czyli środki z funduszy Unii Europejskiej. Przy-
znana suma robi ogromne wrażenie, szczególnie gdy 
uświadomimy sobie, że tak czy inaczej musimy remont 
przeprowadzić, teraz lub nieco później. Nasuwa się py-
tanie, czy bylibyśmy w stanie przeprowadzić go samo-
dzielnie? 
D z i e l ą c 
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Pęknięcia na całej dłu-
gości ściany bocznej 

Kościoła
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Spotkanie 
seniorów 

w Hażlachu

Zawilgocenia ścian wewnątrz kościoła

 W niedzielę 11 marca w Hażlachu odbyło 
się nabożeństwo połączone ze spowiedzią i komunią 
świętą dla seniorów filiału. Po nabożeństwie seniorzy 
spotkali się w sali starej czytelni na spotkaniu przy 
herbatce i ciastku, przygotowanym przez radę Filiału. 
Uczestnicy otrzymali również książki z rozważania-
mi pasyjnymi.                                                       

ks. Marcin Podżorski

 Poszukujemy osoby, 
która chciałaby pełnić 
funkcję kościelnego - go-
spodarza w Hażlachu.

sumę dotacji przez liczbę zborowników (w tym dzieci 
!) daje nam kwotę 2 700 zł na każdego z nas, a musi-
my jeszcze pamiętać o wielu innych wydatkach, które 
ponosimy. Przyznana dotacja jest ważnym i motywu-
jącym do działania impulsem, który musimy wykorzy-
stać. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku, jednak 
do tego potrzebne jest ostateczne podpisanie umowy 
na dofinansowanie, co jednak wiąże się z wypełnie-
niem wymogów formalnych związanych z dokumen-
tacją oraz z zabezpieczeniem wkładu własnego, który 
wynosi około 3 200 000 zł, aby doszło do rozpoczęcia 
realizacji projektu. W związku z powyższym pragnie-
my gorąco i serdecznie prosić wszystkich, którzy mogą, 
chcą i mają możliwość pomóc w tej dużej inwestycji, 
jaka jest przed nami w najbliższych 4 latach, a której 
efekt będzie widoczny z daleka (planowana kolorysty-
ka kościoła zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków na okładce numeru). Przy tej okazji 
pragniemy podziękować już teraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w prace przy przygotowaniu projektu, 
a także Marszałkowi Województwa Śląskiego i Zarzą-
dowi Województwa Śląskiego, przedstawicielce nasze-
go powiatu cieszyńskiego w Sejmiku Wojewódzkim 

- Wiceprzewodniczącej Sejmiku p. Sylwii Cieślar oraz 
wszystkim, którzy przyczynili i przyczynią się w jaki-
kolwiek sposób do realizacji projektu.

Marcin Gabryś
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II Diecezjalny Zjazd Konfirmantów  
Diecezji Cieszyńskiej

 24 lutego br. w Bielsku-Białej odbył się II Die-
cezjalny Zjazd Konfirmantów diecezji cieszyńskiej. Te-
goroczny zjazd odbywał się pod hasłem „Wierzę". 
 Młodzież spotkała się już w godzinach dopołu-
dniowych w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 
w Bielsku-Białej, gdzie w trakcie wejścia każdy uczest-
nik losował karteczkę z numerem grupy (od 1 do 18). 
Biskup diecezji Adrian Korczago powitał konfirmantów 
serdecznie. Po krótkim wykładzie wszyscy rozeszli się 
w celu uczestniczenia w zajęciach w grupach, w ramach 
których musieli przejść przez 6 interaktywnych stacji, 
przygotowanych przez duchownych diecezji. Pozna-
wali i analizowali oni znaczenie treści poszczególnych 
artykułów wyznania wiary, dotyczących naszego stwo-
rzyciela, osoby Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego, 
a także Kościoła i Królestwa Niebieskiego. Po przerwie 
obiadowej każda grupa otrzymała 30 zadań do wykona-
nia. Wśród nich było np. stworzenie mema ze zdjęciem 
pomnika Marcina Lutra znajdującego się obok kościoła, 
ułożenie 3 zwrotek piosenki o konfirmantach do melo-
dii „Panie Janie", ułożenie ze swoich ciał napisu „Wie-
rzę", wymyślenie 3 zdrobnień słowa „konfirmant", itp. 
Wszystkim bardzo podobały się te zabawy. Konfirman-
ci doskonale zintegrowali się ze sobą, ich współpraca 
układała się znakomicie, nawiązali wiele nowych zna-
jomości.  
 W tym roku biskup zaprosił również rodzi-
ców tegorocznych konfirmantów do udziału w zjeź-
dzie. Pierwsza część spotkania rodziców rozpoczęła się  
o godzinie 14:30. W auli Towarzystwa Szkolnego 
im. M. Reja w Bielsku-Białej bp Adrian Korczago  
w trakcie swojego wykładu omawiał III artykuły wiary, 
wskazując na wykorzystanie ich w trakcie codzienne-
go życia, przytaczając jego przykłady. Wykład ponadto 
miał na celu przypomnienie rodzicom, co powinno być 

najważniejsze w trakcie przygotowań do konfirmacji. 
Wskazywał, iż rzeczy przyziemne, takie jak strój kon-
firmanta, prezenty czy przyjęcie konfirmacyjne, nie po-
winny przysłaniać istoty tego dnia, jego sfery duchowej. 
Dawał również wskazówki co do dalszego życia dzieci, 
a raczej postawy rodziców w stosunku do nich, jako już 
dorosłych ludzi. Biskup doskonale zobrazował często 
nadopiekuńczą postawę rodziców, która niejednokrot-
nie może prowadzić do konfliktów w rodzinach ich doj-
rzałych dzieci, a nawet przyczynić się do rozpadu ich 
małżeństwa. Podkreślał jak ważne jest „odcięcie pępo-
winy" po to, aby młodzi ludzie, przez własne doświad-
czenia, mogli nabrać pewności siebie oraz sprostać wy-
zwaniom i trudnościom dorosłego życia.
Po wykładzie była krótka przerwa na poczęstunek oraz 
luźne rozmowy.
 Ostatnim etapem zjazdu było spotkanie rodzi-
ców oraz ich „pociech" w Kościele Zbawiciela, gdzie 
cały ten dzień został podsumowany przez ks. Marka 
Michalika oraz ks. Marcina Podżorskiego. Rodzice mo-
gli obejrzeć zdjęcia z pracy konfirmantów wykonane 
przez opiekunów grup. Było też wspólne śpiewanie pie-
śni. Ponadto ks. Michalik tłumaczył, że wiara powinna 
towarzyszyć nam w całym życiu, w każdym jego aspek-
cie, a konfirmacja jest jednym z etapów jej pogłębiania 
i umacniania.
 Następnie biskup Adrian Korczago podzięko-
wał wszystkim za liczne uczestnictwo oraz zapowie-
dział kontynuację i rozwój tego przedsięwzięcia. Żarto-
bliwie zdementował pogłoski, jakoby kolejnym etapem 
rozwoju zjazdu konfirmantów było uczestnictwo ich 
dziadków.        
 Pomimo nie rozpieszczającej aury wszyscy, za-
równo konfirmanci, jak również rodzice, byli zadowo-
leni z tak spędzonego czasu.

Halina Stoszek

„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i  powierzył nam słowo pojednania”                                                                                            

 
	 Czas	męki	Chrystusa	nie	rozpoczyna	się	dopiero	w	tygodniu	cierpienia,	ale	 
z	pierwszym	dniem	Jego	kazania.	 Jego	 rezygnacja	 z	Królestwa	 tego	 świata	nie	
dokonała	się	dopiero	na	Golgocie,	ale	na	początku	Jego	działalności.(...)	Jezus	
wie,co	to	znaczy.	To	droga	posłuszeństwa,	droga	wolności.	Jest	ona	także	drogą	
miłości	do	ludzi.	

                                                                                    ks. Dietrich Bonhoeffer

 

 2 Kor.5,19



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl30 Odwiedź naszą stronę:

Rodzinnie w Marklowicach

 W niedzielę palmową nabożeństwo w koście-
le w Marklowicach poprowadził zespół młodzieżowy 
składający się z trzech solistek i trzech instrumenta-
listów (klawisze, gitara elektryczna i cajon). Wybrali 
różne piosenki o tematyce pasyjnej – te tradycyjne 
oraz te nowsze, zaczerpnięte z repertuaru młodzieżo-
wego – i stworzyli do nich własne aranżacje. Część 
utworów wykonali sami, przy pozostałych zachęca-
li, by włączyć się do śpiewu. Również liturgia była 
prowadzona przez nich – w tym dniu organy nie były 
używane.
 Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił  
opiekun filiału w Marklowicach ks. proboszcz Janusz 
Sikora, który gorąco popiera muzyczną służbę mło-
dzieży.
 Członkowie zespołu znają się z cieszyńskiej 
młodzieżówki, ale założyciel i lider grupy mieszka  
w Marklowicach. Zależy im, żeby brać udział w ży-
ciu tamtejszego Kościoła, ubogacając je swoim po-
mysłami i służąc umiejętnościami. Czerpią z tego 
dużo radości, lubią się i dobrze razem brzmią. Warto 
przekonać się samemu przy następnej okazji :)

Tekst: Anna Stoch
Zdjęcia: Wojciech Grzybek

 Nagranie z nabożeństwa można obejrzeć w Internecie 
pod adresem www.marklowice.cieszyn.org.pl/filmy.

WSPOMNIENIE: 

 W wieku nieco ponad 90 lat zmarła śp. Anna 
Mizia. Była osobą głęboko wierzącą, pogodnego ducha, 
o yczliwym nastawieniu do otoczenia. Mocno wspierała 
męża w budowaniu własnego domu i prowadzeniu ma-
łego gospodarstwa rolnego. Budżet domowy wspoma-
gała podejmując chałupniczą pracę hafciarską w zakła-
dach dziewiarskich, pomocna też finansowo była praca 
w spółdzielczej hodowli drobiu. Aktywnie uczestniczy-
ła w życiu zborowym. W razie potrzeby w ich domu 
odbywały się lekcje religii i zajęcia szkółki niedzielnej. 
Wspierała męża w czasie jego prezbiterowania. Dbała 
o upiększenie ołtarza - wszak w otoczeniu domu przez 
cały rok pyszniło sie kolorami najróżniejszych umiło-
wanych kwiatów. - Ale od 12 lat leżała sparaliżowana 

śp. Anna Mizia zdana całkowicie 
na pomoc i opie-
kę męża Karola.  
 W nabo-
żeństwie żałobnym 
pożegnał ją ks. 
Marcin Podżorski, 
na skrzypcach z 
towarzyszeniem 
organów (Krystyna 
Krzywoń)  zagra-
ła Beata Macura. - 
Nie umiera ten, kto 
trwa w pamięci ży-
wych.
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

 Od kilku lat realizujemy w LOTE 
międzynarodowy, rozszerzony program na-
uki języka niemieckiego DSD  II (Deutsches 
Sprachdiplom). Program ten jest wspólnym 
przedsięwzięciem Konferencji Ministrów 
Landów RFN oraz Ministerstwa Kultury RP. 
Daje on możliwość naszym uczniom zdoby-
cia uprawnień do podjęcia studiów wyższych 
w Niemczech. Dzięki udziałowi w programie 
uczniowie mają dostęp do ciekawych materia-
łów językowych oraz uczestniczą w interesu-
jących projektach edukacyjnych. W tym roku 
szkolnym ósemka uczniów klas III LOTE po 
raz pierwszy przystąpiła do tego egzaminu.  
W listopadzie z sukcesem zdawali egzamin 
ustny, natomiast na początku lutego przystą-
pili do części pisemnej. Egzamin organizo-
wany był u nas w szkole, jednak z zachowa-
niem wszystkich procedur, ponieważ odbywa 
on się we wszystkich szkołach z programem 
DSD w tym samym czasie i w ten sam sposób. 
Uczniów do egzaminu przygotowała p. Justy-
na Sobota oraz Magdalena Karnacz (w klasach 
młodszych). Efekty długich i intensywnych 
przygotowań są satysfakcjonujące, ponieważ 
nasi uczniowie uzyskali dyplom DSD z naj-
wyższymi notami. ( 5 uczniów osiągnęło po-
ziom C1, 3 poziom B2). Jednym z elementów 
programu DSD jest udział uczniów w deba-
tach. W tym roku nasi uczniowie debatowali  
w międzynarodowym konkursie „Jugend de-
batttiert". Marysia Wiśniewska i Kuba Hazu-
ka reprezentowali LOTE w Opolu  podczas  
zaciętej dyskusji, przytaczali ciekawe argu-
menty oczywiście w języku niemieckim. Na-
uczycielom i uczniom gratuluję wysokich, osiągniętych 
wyników.
 Zdobywanie kompetencji językowych reali-
zujemy także podczas bezpośrednich wizyt zagranicz-

nych.  W najbliższych dniach oczekujemy wizyty 
uczniów z naszej partnerskiej szkoły na Korsyce, któ-
rzy będą zwiedzali nasze najbliższe okolice oraz Kra-
ków i Katowice. 
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 14 marca 2018 r. LOTE podpi-
sało umowę z Uniwersytetem Śląskim. 
Umowę o współpracy dydaktyczno-

-naukowej na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego podpisywał  
w imieniu UŚ prorektor ds. Studentów 
i Kształcenia profesor Ryszard Kozio-
łek, w imieniu LOTE dyrektor Alek-
sandra Trybuś-Cieślar. Przy tej okazji 
uczniowie klasy 1B wysłuchali wy-
kładu prof. Huberta Miśki i obejrzeli 
film poświęcony Janowi Sztwiertni. 
Mamy nadzieję, że współpraca z uni-
wersytetem stworzy nowe możliwości 
dla naszej szkoły. 
 Jak co roku, już po raz 22. uczniowie LOTE 
rywalizowali w Szkolnych Igrzyskach Sportowych. 16. 
marca halę sportową UŚ opanowała włoska mafia, gó-
rale, wieśniacy, kibole, narciarze i inni przebierańcy. 
Takie wizerunki stworzyły poszczególne klasy wraz ze 
swoimi wychowawcami. Jak zwykle było wesoło, spor-
towo i nawet tanecznie! Jednak rywalizacja była zacię-
ta, ponieważ stawką jest dofinansowanie do wycieczki  
z Rady Rodziców. I tak: 1. miejsce klasa 2a (wych. Ju-

styna Sobota) – 800 zł dofinansowania, 2. miejsce kla-
sa 2c (wych. Beata Bobola) – 600 zł dofinansowania,  
3. miejsce klasa 2b (wych. Katarzyna Słupczyńska)– 
400 zł.   
 Dla wszystkich uczestników i organizatorów 
serdeczne gratulacje i podziękowania. 
 W sobotę 17 marca w Bielsku Białej odbył się 
finał konkursu Sola Scriptura, w którym 3. miejsce za-
jęła Maria Chudecka z klasy 1b (opiekun Michał Le-

gierski).
 

 Z okazji nadchodzą-
cych Świąt Wielkanocnych 
życzę Państwu, aby radość 
Wielkiej Nocy nigdy Was 
nie opuszczała i wypełniła 
Wasze serca miłością, wia-
rą i nadzieją.

Aleksandra Trybuś-Cieślar



Informator Parafialny nr 4/2018 (170)

kwiecień 2018  33

 Jesteśmy grupą licealistek z LOTE, z klasy 1b. Reali-
zujemy projekt społeczny “DayOff” w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Zajmujemy się problemem 
uzależnienia od elektroniki wśród dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu chcemy pokazać, że świat nie kończy się na Internecie, 
a czas wolny można w równie ciekawy sposób spędzać bez uży-
wania elektronicznych gadżetów. 

 Nasz projekt obejmuje trzy główne wydarzenia: konkurs 
plastyczny “DayOff” dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz 
prelekcję dla rodziców, którą wygłosiła pani Joanna Posiak, psy-
choterapeutka uzależnień, 21 marca na spotkaniach z rodzicami 
w GTE i LOTE. Ostatnim, głównym wydarzeniem jest wydarze-
nie publiczne “DayOff”, odbywające się jako festyn. Odbędzie 
się ono w cieszyńskim Parku Pokoju (w razie niepogody w bu-
dynku LOTE, ul. Sienkiewicza 2) w dniu 14 kwietnia br. od go-
dziny 11.00. Będzie to okazja do zobaczenia różnych ciekawych 
zajęć i aktywności oferowanych przez cieszyńskie firmy. W pro-
gramie m.in. warszaty ceramiczne, rękodzieła, robotyczne czy 
chemiczne, a także występ mażoretek i pokaz aikido. Serdecznie 
zapraszamy całe rodziny!

Projekt społeczny “DayOff”

Maria Chudecka

Gimnazjum TE

 Miesiące luty i marzec obfitowały w GTE  
w wiele ciekawych wydarzeń. Uczniowie angażowali 
swoje siły zarówno w zmagania konkursowe jak i w za-
wody sportowe. Zapraszam do lektury podsumowującej 
życie szkolne za ostatnie dwa miesiące:
 W drugim tygodniu lutego uczniowie powró-
cili do szkoły po feriach zimowych. Uczniowie klas 
drugich gimnazjum oraz klasy siódme SPTE wspólnie 
udały się na spektakl teatralny „Ballady i Romanse” do 
teatru Banialuka w Bielsku-Białej. Barwne widowisko 
od lat  przybliża szkolnej młodzieży teksty Adama Mic-
kiewicza, które napisane ponad 200 lat temu, wciąż są 
klasyką lektur szkolnych.  
 Na przełomie lutego i marca  przyszedł czas na 
finałowy trzeci etap Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych organizowanych pod patronatem Kurato-
rium Oświaty. Do  ścisłej czołówki laureatów w naszym 
gimnazjum  zakwalifikowało się czworo uczniów:
 Edyta Bolek z klasy 2cg – laureatka konkursu 
z języka polskiego
 Tomasz Iwanek z klasy 2cg – laureat konkursu 
z matematyki
 Kamil Krzywoń z klasy 3ag – laureat konkur-
su z matematyki
 Łukasz Wesołowski z klasy 2cg – laureat kon-
kursu z geografii.

 Serdeczne gratulacje zarówno dla samych kon-
kursantów, jak i dla przygotowujących ich do tego wy-
zwania nauczycieli ! 
 Naszym uczniom nie brakuje też zacięcia do 
nauki języków obcych. W dniu 27 lutego  odbyła się 
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka An-
gielskiego FOX, w którym wzięło udział 18 uczniów 
naszego gimnazjum oraz liceum. Konkurs polegał na 
napisaniu testu w dwóch kategoriach wiekowych, obej-
mującego materiał leksykalno-gramatyczny oraz zawie-
rającego pytania z przeczytanych wcześniej lektur w ję-
zyku angielskim. Wyniki konkursu poznamy do końca 
kwietnia. Kolejnym zmaganiem konkursowym, do któ-
rego przystępują uczniowie w marcu jest matematycz-
ny konkurs Kangur. Udział w konkursie ma charakter 
zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego my-
ślenia. Młodzież uczestnicząca w konkursie otrzymuje 
te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. 
Podczas tegorocznej edycji Kangura w naszej szkole 
do rozwiązywania zadań przystąpiło aż 72 uczniów! – 
reprezentanci GTE, siódmych klas SPTE oraz LOTE. 
Nad wszystkim czuwały bacznym okiem nauczycielki 
matematyki: Beata Cendrzak oraz Ewa Macura. Z uwa-
gi na ogólnopolski charakter konkursu, wyniki dotrą do 
nas w czerwcu.
 Mamy także sukcesy w konkursach wiedzy 
biblijnej. Zwyciężczyniami konkursu Sola Scriptura  
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GTE
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Szkoła Podstawowa TE

w roku szkolnym 2017/2018 zostały: Edyta Bolek z 
klasy 2cg – zajmując 1 miejsce oraz Karolina Gomola  
z klasy 2ag – zajmując 2 miejsce! Ponadto laureata-
mi są: Samantha Pinkas i Szymon Kluz, a finalistami: 
Aleksandra Kisza, Tobiasz Jankowski i Zuzanna Gabryś.
 
 W konkursie biblijnym „Jonasz” do finału prze-
szła uczennica klasy 3bg – Julia Grudzień. W kwiet-
niu odbędzie się ostatni etap tego konkursu. Trzymamy 
kciuki za Julkę!
 
 Tradycyjnie na przedwiośniu  społeczność 
szkolna przygotowuje się do szczególnego wydarze-
nia jakim są Szkolne Igrzyska Sportowe. Wiele radości 
oraz dobrej zabawy przyniosło uczniom to wydarzenie, 
które miało miejsce 16 marca w hali sportowej Uniwer-
sytetu Śląskiego. Obok rywalizacji sportowej liczyła 
się dobra zabawa, współpraca klasowa i kreatywność 
w znalezieniu najlepszego pomysłu na wizerunek ze-
społu klasowego. W tym roku  do punktacji zaliczono 
turniej piłki siatkowej rozegrany w ramach lekcji WF.  
Przede wszystkim  liczyła się rywalizacja fair play. Jak 
zwykle uczniowie walczyli o nagrody pieniężne ufun-
dowane przez Radę Rodziców, które zasilą klasowy bu-
dżet przed wyjazdem na szkolne wycieczki. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji 

tego przedsięwzięcia! Oto jak wypada klasyfikacja 
punktowa:
I miejsce – klasa 3ag
II miejsce – klasa 2cg
III miejsce – klasa 3bg     
IV miejsce – klasa 2bg
V miejsce – klasa 2ag

 W dniach  od 19  do 23 marca gościliśmy  
uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły z Lycée de Balagne 
z Korsyki. Choć pogoda nas jeszcze nie rozpieszcza-
ła, staraliśmy się zrekompensować gościom trudy akli-
matyzacji ciepłym przyjęciem oraz gorącą atmosferą  
podczas wycieczek, pokazując im piękno naszego re-
gionu i naszej kultury. Uczniowie z Korsyki mieli oka-
zję zobaczyć: Pałacyk Prezydenta RP w Wiśle, „Chatę  
u Kawuloka” w Koniakowie, Kopalnię Guido, Muzeum 
Śląskie w Katowicach,  żydowską dzielnicę Kazimierz 
w Krakowie, Fabrykę Schindlera, Wawel i Stare Miasto, 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz nasze miasto Cie-
szyn, a w nim: Kościół Jezusowy, Teatr A. Mickiewicza, 
Wzgórze Zamkowe, Studnię Trzech Braci, zawitali tak-
że do Czeskiego Cieszyna.
 W Wielką Środę wszyscy uczniowie gimna-
zjum i liceum oraz nauczyciele wzięli udział w ekume-
nicznym nabożeństwie w Kościele Jezusowym.

 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Czytelnikom spokoju w prze-
żywaniu Wielkopiątkowej zadumy oraz radości ze Zmartwychwstałego Pana! 

Dagmara Jagucka-Mielke

 Kolejny miesiąc za nami. Marzec określamy 
miesiącem matematycznym z uwagi na przewagę dzia-
łań związanych działaniami na liczbach. W tym roku 
o tytuł „Mistrza rachunków” ubiegało się 57 osób –  
w tym uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zasada była 
jedna. Należało rozwiązać 45 zadań w 45 minut i nie 
popełnić żadnego błędu….  Czy komuś się udało, okaże 
się podczas ogłoszenia wyników. Kolejnym konkursem 
tym razem już nie szkolnym tylko ogólnopolskim, był 
matematyczny „Kangur”. W tym roku wzięło udział 
ponad 90 uczniów i pomimo, że konkurs jest o dużym 
stopniu trudności, to nie zniechęciło.  Niestety na wyni-
ki trzeba będzie poczekać do maja.                                                             
 Kolejnym matematycznym wydarzeniem było 
przygotowanie przez p. Magdalenę Glac „Podwieczor-
ku z matematyką”, to drugie takie spotkanie (pierwsze 
odbyło się w zeszłym roku i bardzo dobrze się przyję-
ło). Plan popołudnia był bardzo dobrze przygotowany, 
dlatego też uczniowie pracowali dość intensywnie i nie 
było czasu na nudę. Nie obyło się bez słodkiego poczę-
stunku, jak na podwieczorek przystało. 

 Nie zabrakło działań polonistycznych, a to za 
sprawą Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
W tym roku odbyła się prelekcja oraz pokaz teatralny 
na temat znaków diakrytycznych, które wyróżniają 
nasz język  spośród wielu innych.  Dzięki prezenta-
cji multimedialnej przygotowanej przez p. Katarzynę 
Krzempek-Śledzińską, uczniowie dowiedzieli się, ja-
kie konsekwencje wynikają z pozbawienia wyrazu 
kreski, kropki czy ogonka. Ta drobna usterka może 
wywołać zmianę  znaczenia słowa. Dlatego też plu-
szowy bohater - w postaci  zielonego smoka – któ-
ry przechadzał się po szkolnym korytarzu podczas 
Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego, przypo-
minał humorystycznie: „Tak jak każde smoki mają 
ogoneczki, język polski musi mieć kropki i kreseczki”                                                                                                
Nie zabrakło też  wrażeń sportowych. Nasze siatkarki 
(Michalina Ondrzejek, Maja Matuszewska, Zuzia Jac-
kowska, Justyna Pelar, Aleksandra Wrona, Pola Gibiec, 
Antonina Picha, Joanna Machnowska, Amelia Warze-
cha, Zofia Iveljić, Marcelina Forszpaniak) zajęły II 
miejsce w powiecie w rozgrywkach w minipiłce siat-
kowej. Do zawodów przygotował je p. Maciej Pastucha. 
Z kolei nasi siódmoklasiści  wzięli udział w igrzyskach 
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sportowych przygotowanych przez LOTE/GTE. 
Rywalizacja  pomiędzy klasą 7a i 7b okazała się 
świetną zabawą  i dobrym czasem aktywnego 
odpoczynku od nauki. 
 W związku z organizacją nowego roku 
szkolnego 2018/2019 Szkoła Podstawowa To-
warzystwa Ewangelickiego poszukuje nauczy-
ciela z kwalifikacjami do nauczania matematyki 
i fizyki. 
                                                                                                                                           

Nasza drużyna w mini siatkówce

 Joanna Gibiec 

Przed nami święta wielkanocne… 
 Życzymy wszystkim Czytelnikom „Wie-
ści Wyższobramskich” zdrowych, pogodnych, 
radosnych Świąt Wielkanocnych, oby te święta 
napełniły Państwa wiarą i pokojem …”   

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy  i Uczniowie SPTE                                     



Informator Parafialny nr 4/2018 (170)

kwiecień 2018  37

Chóry, muzyka ...
CHÓR HAŻLAch-Zamarski ZNÓW W MIKOŁOWIE

 W  parafii w Mikołowie byliśmy już 
wiele razy, śpiewając na wielu nabożeństwach, 
m.in. podczas uroczystego wprowadzenia  
w urząd proboszcza ks. Kornela  Undasa,  jako 
goście na Diecezjalnym Zjeździe Chórów 
Diecezji  Katowickiej, na Pamiątce  Założenia  
i  Poświęcenia Kościoła i przy kilku innych 
okazjach. Byliśmy tam również mniej oficjal-
nie, czyli bez zapowiedzi 10 lat temu z okazji 
urodzin  ks. proboszcza.  Zaskoczenie i  radość  
Solenizanta - bezcenne!
 Czas mknie nieubłaganie  i naszemu 
przyjacielowi  stuknęło  50 lat. Tym razem 
proboszcz  Jubilat  zaprosił nas  (jak to sam 
określił – „swoją rodzinę z Hażlacha”) na 
nabożeństwo  i  uroczysty obiad z okazji 50. 
Urodzin, bowiem ważne chwile w życiu do-
brze jest przeżyć w gronie bliskich osób.  Dla-
tego w mroźny niedzielny poranek 25 lutego 
wyruszyliśmy do Mikołowa. W nabożeństwie, 
które odprawił brat Jubilata, ks. Marcin Undas 
ze Zgierza, zaśpiewaliśmy kilka pieśni. Po na-
bożeństwie zaproszeni  goście wzięli udział 
w uroczystym obiedzie. Podczas popołudnio-
wego spotkania przy stole śpiewaliśmy nasze 
ludowe  pieśniczki, a do śpiewu  dołączyli ze-
brani goście.  Niespodzianką dla wszystkich  
były slajdy – obrazy z życia Jubilata, niektóre 
zdjęcia były wręcz zaskakujące, również te  
z naszej wspólnej przeszłości.  Żartom i dow-
cipom nie było końca. 
 Panu  Bogu  dziękujemy za ten piękny 
dzień,  który mogliśmy wspólnie przeżyć.
                                                                                                                                       

Krystyna Penkała

Foto: Piotr Witoszek
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 Singing Saints to sześćdziesięcioosobowy chór 
koncertowy Saint Paul Lutheran High School z miej-
scowości Concordia w stanie Missouri, USA, prowa-
dzony przez dr Jerrode Baker Marsh. Chór składa się 
z uczniów klas 9. do 12. i zrzesza młodych ludzi z RPA, 
Ghany, Botswany, Tajwanu, Niemiec i Słowacji. Ten 
wielokrotnie nagradzany zespół występował już w Car-
negie Hall (Nowy Jork), a także w Kaufmann Center for 
the Performing Arts w Kansas City. Pośród członków 
chóry znajdują się śpiewacy, którzy uzyskują najwyższe 
możliwe oceny w stanie Missouri jeżeli chodzi o śpiew 
solowy, z towarzyszeniem instrumentu oraz w chórach 
kameralnych. To jest pierwsze zagraniczne tournee tego 
chóru i obejmuje ono Niemcy, Czechy, Polskę, Słowację 
i Węgry.
 Singing Saints mają jasno zdefiniowany cel – 
głoszą Słowo Boże przez muzykę. Dokonują tego poprzez 
śpiewanie muzyki w przeróżnych stylach, począwszy od 
renesansu przez niemieckie chorały, amerykańskie Spi-
rituals, dziewiętnastowieczne motety i ulubione utwory 

 Wielokrotnie nagradzany chór „Singing Saints” z Saint Paul Lutheran High 
School w Concordia w stanie Missouri, USA pod dyrekcją dr Jerrode Baker Marsh 

zaprasza na concert muzyki poważnej w dniu 24 maja br. o 19:00 
w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Chór składa się z 36 uczniów wyse-
lekcjonowanych spośród sześćdziesięcioosobowego chóru koncertowego i prezen-
tować będzie utwory Rheinbergera, Bacha, Stopforda, Williama Billingsa, Alice 
Parker, Paula Manza, Bartholomew, Bergera i innych. Wstęp na koncert jest wolny, 
podczas koncertu zbierane będą dobrowolne składki na poczet kosztów międzyna-
rodowego tournee chóru.

Chór „Singing Saints” 

muzyki światowej. Chór ten skupia się na repertuarze 
a capella, ale opanowuje również program orkiestrowy. 
Singing Saints dają około 30 koncertów w każdym sezo-
nie, wliczywszy amerykańską trasę koncertową, koncer-
ty w domach opieki, w kościołach podczas nabożeństw 
i podczas licznych festynów. Uczniowie kończący szkołę 
i opuszczający chór są regularnie przyjmowani przez 
liczące się chóry uniwersyteckie w USA.
 Dr Jerrode Baker Marsh pracuje w Saint Paul 
Lutheran High School od jesieni 2015 roku, dokąd przy-
była z Frankfurtu nad Menem, gdzie przez 17 lat była 
profesjonalnym muzykiem – pianistką koncertową i dy-
rygentką na różnych scenach Europy. Odkąd zaczęła 
pracę w tej szkole, dr Marsh utworzyła program orkie-
strowy i kieruje szesnastogłosowym chórem Saint Paul 
Chamber Choir. Uczy także zaawansowanych konwer-
sacji niemieckich. Saint Paul Lutheran High School to 
czteroletnia szkoła z internatem ulokowana w Concor-
dia, Missouri w sercu regionu Midwest Stanów Zjedno-
czonych. 
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Pasyjne dni skupienia  
w Bażanowicach  
i Ogrodzonej

Młodzież, dzieci

 Kim jest dla mnie dzisiaj Jezus? Czy uzna-
ję Go za swojego Pana, Zbawiciela, Króla? Kim 
był Jezus w oczach ludzi, których spotykał, żyjąc 
na ziemi? Jakie nadzieje pokładali w Jego osobie? 
Czym się rozczarowali, czego się bali, co wzbudzało 
w nich w kontakcie z Jezusem tak skrajne emocje? 
Dlaczego tak trudno było im uwierzyć, że był zapo-
wiedzianym przez Boga ludziom Chrystusem, że był 
Synem Bożym?
 
 To niektóre pytania, na które odpowiadali-
śmy sobie razem z dziećmi z Bażanowic i Ogrodzo-
nej w czasie tegorocznych rekolekcji pasyjnych.

 W czasie pierwszych dwóch dni na nowo 
wczytywaliśmy się w Słowa Ewangelii i w opar-
ciu o wybrane fragmenty, a także wiedzę dzieci z 
lekcji religii, zastanawialiśmy się nad historią męki  
i śmierci Pana Jezusa. Trzeciego dnia sięgnęliśmy 
dla odmiany do relacji o zmartwychwstaniu naszego 
Zbawiciela,  żeby za każdym razem w postaciach, 
które wspomniane zostały w przeczytanych frag-
mentach, odnaleźć przykłady zachowań, z którymi 
także dzisiaj spotykamy się wśród ludzi...
 W tym celu sięgnęliśmy do historii pojma-
nia i przesłuchania Pana Jezusa przez faryzeuszów 
i uczonych w Piśmie. Drugiego dnia zastanawiali-
śmy się nad przesłuchaniem Jezusa przez Piłata; nad 
postawą rzymskiego namiestnika i jego dochodze-
niem prawdy. Ostatniego dnia rekolekcji, przewod-
nią historią była Ewangelia o uczniach idących do 
Emaus, którzy w spotkanym Jezusie, nie poznali od 
razu swojego Pana, dlatego że byli zaślepieni żalem 
i smutkiem, bo nie rozumieli właściwie wydarzeń 
Wielkiego Piątku, a później nie potrafili uwierzyć  
w wiadomość o zmartwychwstaniu.
 Zastanawialiśmy się, dlaczego wszystkie 
wymienione osoby na swój sposób czuły się roz-
czarowane Jezusem. Pytaliśmy siebie, czy czasami 

BAŻANOWICE
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nasze wyobrażenia Pana Boga nie przeszkadzają nam  
w myśleniu o Panu Bogu w taki sposób, jak Bóg sam 
nam siebie przedstawia? Jak dał nam się poznać zwłasz-
cza w Jezusie? Dzieci opowiadały jak one same wy-
obrażają sobie Pana Boga w Jego działaniu i jak według 
nich powinien działać? Jakim powinien być według ich 
wyobrażeń? Uświadomiliśmy sobie, że Pan Bóg nie 
jest Bogiem działającym według naszych ludzkich wy-
obrażeń i pod nasze dyktando, ale działa zawsze według 
swojej woli i mądrości. I tak samo było, kiedy w Jezu-
sie realizował swój zbawienny dla nas plan. Tę różnicę 
między wyobrażeniem ludzi, a tym, kim był Jezus na-
prawdę, zauważyliśmy między innymi w opisanej roz-
mowie z Piłatem. Na pytanie - czy jest królem Żydów?, 
Jezus wyjaśniał, że Jego Królestwo nie jest z tego świa-
ta. Dzieci zauważyły również, że wcześniej, kiedy nie 
pozwolił swoim uczniom używać miecza, kiedy jeden z 
nich chciał bronić Go w Ogrodzie Oliwnym, też zacho-
wał się całkiem inaczej niż zachowałby się „normalny” 
król.

 Oprócz rozważania słów Ewangelii, każde-
go dnia dzieci wykonywały prace plastyczne. Każ-
dy wykonywał świąteczną zakładkę do książki/Biblii  
i wielkanocną kartkę, a ostatniego dnia krzyż z drewna 
i sznurka, który później mógł podarować wybranej oso-
bie, albo powiesić u siebie w domu, żeby każdemu kto 

na niego spojrzy, przypominał, jak bardzo Pan Bóg nas 
umiłował, jak wiele dla nas poświecił... (zob. J  3,16)

 W Bażanowicach w rekolekcjach uczestniczyło 
41 osób, w Ogrodzonej 20. Rekolekcje prowadził opie-
kun filiałów, ks. Łukasz Gaś.

 Chciałem bardzo serdecznie podziękować za 
pomoc wszystkim rodzicom z Ogrodzonej i Bażanowic, 
i wszystkim babciom, za troskę, żebyśmy kolejny raz 
mogli cieszyć się w trakcie rekolekcji pysznym poczę-
stunkiem.
 Bardzo dziękuję pani dyr. Dorocie Gaś za pro-
wadzenie śpiewu w Bażanowicach. Dziękuję Oli Gaw-
łowskiej i wszystkim Paniom nauczycielkom ze Szkoły 
Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach, 
za pomaganie w przygotowywaniu poczęstunku i po-
moc w pracach plastycznych. 
 Za pomoc w Ogrodzonej dziękuję zeszłorocz-
nym konfirmantkom, Angelice Macurze i Natalii Ku-
bies.

 Już dzisiaj zapraszam wszystkie dzieci z Ba-
żanowic i Ogrodzonej,  a także wszystkie inne dzieci, 
które w czasie wakacji chciałyby uczestniczyć w na-
szych spotkaniach, do wzięcia udziału w Tygodniach 
Dobrej Nowiny. W tym roku w Bażanowicach będzie-

BAŻANOWICE
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OGRODZONA

my spotykać się w drugim tygodniu lipca (9-13 lipca),  
a w Ogrodzonej w przedostatnim tygodniu sierpnia  
(20-24 sierpnia). Rodziców proszę o zapisanie tych 
terminów i zachęcenie dzieci do wzięcia udziału  
w naszych spotkaniach. Ostatniego dnia Tygodnia  

Dobrej Nowiny na pewno pojedziemy znowu na  
wycieczkę, ale miejsce jest na razie niespodzianką :) 

     
Tekst i foto: ks. Łukasz Gaś
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CIESZYN

 Wzorem poprzednich lat, także i w tym roku rekolekcje od-
bywały się po czwartej niedzieli czasu pasyjnego. Zachowany został 
podział na trzy grupy rocznikowe, które zbierały się w Kościele Jezu-
sowym każdego dnia.
 Grupa gimnazjalna rozpoczynała zajęcia rekolekcyjne naj-
wcześniej, bo już o godzinie 800. Po gimnazjalistach na godzinę 930 
przychodzili najmłodsi, a więc uczniowie klas 1-3 ze szkół podstawo-
wych. Jako ostatni na swoje zajęcia docierali także uczniowie szkół 
podstawowych z klas 4-7. Ich zajęcia rozpoczynały się o godzinie 
1100.
 Podczas tegorocznych rekolekcji zajmowaliśmy się wyrazi-
stymi postaciami, które pojawiały się w historii męki Pańskiej, jak  
i innych wydarzeń z życia Jezusa. Pierwszego dnia prowadzącym 

rekolekcje był ks. Marcin Podżorski 
i przedstawiał postać Piotra. Drugie 
dnia rekolekcje prowadził ks. Tomasz 
Chudecki przybliżając postać Juda-
sza. Ostatni dzień rekolekcji prowadził  
w Cieszynie ks. Dariusz Madzia oma-
wiając postawy życiowe Tomasza.
 Ostatniego dnia rekolekcji na-
stąpiła pewna zmiana tematyczna dla 
gimnazjalistów. Dzięki uprzejmości 
dystrybutora filmu „Storm” mogliśmy 
przeprowadzić legalną projekcję owe-
go filmu wchodzącego do kin. Projek-
cja odbyła się w Sali konfirmacyjnej. 
Film warty obejrzenia, bo wpisywał się 
w wydarzenia reformacyjne i kontrre-
formacyjne.  Można było dzięki niemu 
zastanowić się nad korzystaniem z wła-
snych swobód religijnych. To wszystko 
w kontekście walki o życie człowieka, 
który został wzięty w tryby działania 
inkwizycji. W ten sposób ukazywał 
koszta walki o Boża prawdę i jej poszu-
kiwanie we świecie.

Tekst: ks. Dariusz Madzia
Foto: Beata Janota



Informator Parafialny nr 4/2018 (170)

kwiecień 2018  43

Wieczór gier w Bażanowicach
 Tradycyjnie już, w okresie ferii zimowych, zo-
stał zorganizowany w Bażanowicach wieczór gier plan-
szowych. Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono 
dzieci i młodzież.
 W tym roku największą atrakcją cieszyły się 
nie gry planszowe, a wspólne układanie puzzli.

 Organizatorzy zadbali, żeby nikt nie był głodny 
– przygotowano pyszne grzanki, a mamy upiekły ciasta.
 Wieczór upłynął szybko i miło, jednak z roku 
na rok widać, że gry planszowe przegrywają z nowo-
czesną techniką.

Tekst: J. Szalbot
Foto: S.Polok
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Możemy być dumni z naszych dzieci...

 Już jedenasty raz w naszym Kościele, 
zorganizowany został Ogólnopolski Konkurs 
Biblijny Sola Scritura. Od samego początku ce-
lem pomysłodawców konkursu, było zachęcanie 
dzieci do czytania Słowa Bożego. Co roku sły-
chać głosy, że czytanie dzieci i ich przygotowy-
wanie się do konkursu, przeradza się we wspól-
ne czytanie Biblii w rodzinach. Czytają nie tylko 
dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie. 
Tym razem dzieci czytały księgi Estery i proroka 
Daniela, a w finale dodatkowo musiały wykazać 
się wiedzą z czterech rozdziałów księgi proroka 
Ezechiela (33-37).

 Tegoroczny finał konkursu rozegrany 
został 17 marca, w auli Towarzystwa Szkolnego 
im. Mikołaja Reja, w Bielsku-Białej. Finał miał 
nie tylko charakter ogólnopolski (przyjechali re-
prezentanci wszystkich sześciu diecezji naszego 
Kościoła), ale także ekumeniczny. Od dłuższego 
czasu dzieci i młodzież z innych wspólnot chrze-
ścijańskich, chętnie biorą udział się w konkur-
sie.  Żeby znaleźć się w finale, każdy z uczestni-
ków w swojej grupie wiekowej, musiał w etapie 
diecezjalnym uzyskać przynajmniej 75 procent 
z maksymalnej sumy możliwych do zdobycia 
punktów. Ten, kto w finale zdobył 75 procent 
punktów, otrzymywał dyplom laureata. Do fina-
łu dostało się 110 osób.

 W konkursie udział wzięli reprezentanci 
naszej parafii, którzy osiągnęli bardzo dobre wy-
niki.

 W pierwszej grupie wiekowej  (klasy 
IV-VI szkoły podstawowej), laureatką została 
Magdalena Szczotkarz. Finalistami byli: Iwona 
Sitek, Łukasz Pilch, Estera Cendrowska, Domi-
nik Michalik.
 W drugiej grupie (VII szkoły podsta-
wowej, II i III gimnazjum), Edyta Bolek, zajęła 
pierwsze miejsce i jako jedyna ze wszystkich 
grup otrzymała maksymalną ilość punktów! 
Czwarte miejsce zajęła Sara Heczko. Laureatami 
zostali: Krzysztof Londzin i Aleksandra Rucka, 
a finalistami oprócz nich byli: Aleksandra Kisza, 
Tobiasz Jankowski.
 W trzeciej grupie (szkoły ponadpodsta-
wowe), trzecie miejsce zajęła Maria Chudecka. 
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Laureatami zostali: Julia Kaiser, Joanna Misiarz, 
Agata Gaś, Patrycja Kisza.

 Dla młodszych dzieci (klasy I-III),  roze-
grana została plastyczna część konkursu. Przysłano 
91 prac.
Trzecie miejsce zajęła Anastazja Dominiczak. Wy-
różnienie otrzymali Karolina Jaroszewska i Filip 
Tengler.

 Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim 
dzieciom i młodzieży. 

 Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji. 
 Przede wszystkim zachęcamy jednak 
wszystkich dziadków, rodziców, młodzież, dzieci 
do codziennego czytania Słowa Bożego. Zapra-
szamy na nabożeństwa i nabożeństwa dla dzieci 
(szkółki niedzielne), spotkania młodzieży... Swoje 
czytanie Biblii można rozpocząć od czytania wer-
setów z Kalendarzyka z Biblią na co dzień. Dostęp-
ny jest nie tylko w wersji papierowej, ale także na 
telefon i tablet, więcej na: biblianacodzien.pl

 Czy warto? W samym Bożym Słowie 
znajdziemy odpowiedź. Nasza wiara rodzi się ze 
słuchania (czytania), a słuchać mamy Słowa Chry-
stusa. (zob. Rz 10,17), a w innym miejscu Pan Je-
zus mówiąc, czego po-
trzebujemy do życia, 
oznajmia nam: Nie 
samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każ-
dym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych. 
(Mt 4,4)

 Korzystajmy 
z daru Słowa Bożego...

Tekst i foto: 
ks. Łukasz Gaś
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Kącik dla dzieci
Grażyna Pilich

Radość poranka wielkanocnego. 

Czekamy na świąteczny czas, odpowiednio się przygotowujemy: robimy porządki, pieczemy  pyszne smakołyki. 
Jednak często zapominamy, dlaczego te święta są dla nas tak ważne. Radość z pustego grobu zastępujemy czekola-
dowymi jajeczkami albo czekaniem na prezenty. Jednak najważniejsze jest to, że Jezus zmartwychwstał i pokonał 

śmierć. Życzę Wam, by radość wielkanocnego poranka była obecna w Waszym życiu każdego dnia. 

Wykreśl z diagramu poniższe słowa:
 Grób, baranek, Piotr, Wielkanoc, pisanka, kamień, anioł, radość, wiosna, kobiety, 
Jan, Tomasz, Biblia,  Jezus, cud, 

 - Heńku… Zajączek już przyszedł – wołała Ela, 
wpadając jak burza do domu. Henio roześmiał się cicho, 
wiedział bowiem o zajączku o wiele więcej niż Ela. 
 - Nie opowiadaj – powiedział spokojnie – zają-
czek przyjdzie dopiero jutro. Jutro jest Wielkanoc. Mam 
nadzieję, że będzie piękna pogoda i nasze gniazdka nie 
zmokną w ciągu nocy i nie zniszczą się… - Elu, czy ty 
już też masz…

 - Słuchaj! – przerwała mu siostrzyczka – zają-
czek na pewno już był. Patrzyłam w twoje gniazdko i na 
mchu widziałam sześć kolorowych jajek. 
 Heniek jednym susem znalazł się na schodach 
i zjechał po poręczy w dół tak szybko, że sąsiadka nie 
zdążyła nawet krzyknąć z przerażenia, gdyż Heńka już 
nie było. Jak myślicie, co chłopiec znalazł w swym 
gniazdku? Były tam kawałki węglowych brykietów, 

Jaja wielkanocne (Rodzina Dobrowolskich Część 2)
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które Ela znalazła na podwórzu sąsiadów. Zagniewany 
szukał siostry, lecz do samej kolacji Eli nie było. Znik-
nęła bez śladu. W tym czasie gniew Heńka rozładował 
się. 
 Przez cały wieczór sumienie Eli było jednak 
niespokojne. Gdy szła do łóżka, mama przypomniała 
jej:
 - Elu, pomódl się!
 - Dzisiaj nie będę się modliła!
 - A to dlaczego? – zapytała mama – Musisz roz-
mawiać ze swoim Zbawicielem zanim się położysz. 
Ela trochę zagniewana odrzekła:
 - Ja… ja nie mogę wszystkiego powiedzieć. 
Zdumiona matka usiadła na brzegu łóżka. 
 - Elu, dlaczego nie możesz wszystkiego powie-
dzieć Zbawicielowi?
 - Boję się, że Zbawiciel nie przyjmie mnie do 
nieba – wyszeptała Ela.
 Mama wyjaśniła jej, że Zbawiciel i tak wszyst-
ko widzi, czy Mu o tym powiemy, czy też nie. My mo-
dlimy się, mówimy Zbawicielowi o tym, co nas przy-
gniata, ponieważ to nam pomaga. Kiedy usta nasze 

wyznają Mu grzech, wtedy serce staje się wolne. To 
dar dla nas, że Zbawiciel zmartwychwstał, żyje i może 
wszystkich wysłuchać z nieba. Dlatego tak radośnie 
świętujemy Wielkanoc. 
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Zapisane w księgach parafialnych
 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27Chrzty:                                           

Pogrzeby:
 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 5,4

4-02-2018
4-02-2018
18-02-2018
18-02-2018
18-02-2018
25-02-2018
25-02-2018

Franciszek Gabzdyl
Maja Sara Sobel
Paweł Grzegorz Baszczyński
Mikołaj Jan Iskrzycki
Robert Bolesław Koliński
Jagoda Markiel
Filip Antoni Kozub

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Ogrodzona
Cieszyn

W lutym śluby nie odbyły się

2-02-2018
8-02-2018
9-02-2018
12-02-2018
14-02-2018
19-02-2018
21-02-2018
22-02-2018
23-02-2018
24-02-2018
27-02-2018

śp. Gustaw Kozieł
śp. Paweł Władysław Glajcar
śp. Zbigniew Lipowczan
śp. Amalia Dziadek zd. Szlauer
śp. Wiktor Czendlik
śp. Ann Mizia zd. Wowry
śp. Helena Śliwka zd. Dziekanik
śp. ks. Alfred Neumann
śp. Jerzy Rajmund Jędrusik
śp. Maria Brzezińska-Kurus zd. Dembińska
śp. Janusz Stryja

lat 92
lat 82
lat 50
lat 91
lat 70
lat 91
lat 73
lat 82
lat 79
lat 81
lat 75

Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Hażlach
Dębowiec
Zamarski
Bażanowice
Zamarski
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na kwiec
ień

20
18 

ro
k

Zastrzegamy możliwość zmian w programie. 
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się 

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

Wieczory z Biblią w kwietniu

05.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Dr Franciszek Popiołek  (150 – lecie urodzin)
12.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Lucjan Rydel  (100 – lecie śmierci) 
19.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Zofia Kossak - Szatkowska  (50 – lecie śmierci) 
26.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Dr Józef Mazurek  (50 – lecie śmierci)

środa 4 kwietnia  - Niezwykłe spotkania ze Zmartwychwstałym 
 – wykład Marka Cieślara z cyklu Wędrówka przez Biblię

środa 11 kwietnia –  Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera
 - wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu Duchowy 
   autorytet przewodników wiary

środa18 kwietnia – Wyjątkowe kazanie: Tylko Boże Słowo 

środa 25 kwietnia – Czego uczy nas dzisiaj dziewiąte przykazanie?
 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, 
w środy, zawsze o godz. 17.00. 
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Jubileusz Złotej Konfirmacji  
(1968 – 2018)

W dniu 2 czerwca 1968 roku grupa konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

Po 50-ciu latach pragniemy się spotkać by podziękować Bogu 
za minione lata na: 

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

W DNIU 3 czerwca 2018 ROKU 
W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00.

Zapraszamy również Konfirmantów z 1958 i 1948 r. do udziału  
w 60-leciu i 70-leciu konfirmacji.

 Po nabożeństwie zapraszamy na pamiątkowe zdjęcie 
na schodach kościoła oraz na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali „Konfirmacyjnej”.
Zgłoszenia pod nr. tel. 33 857 96 69 oraz 601 475 662

Składkę w wysokości 80 zł  na cele organizacyjne 
prosimy wpłacać w Kancelarii Parafialnej, albo na konto nr: 47 8113 

0007 2001 0049 30 88 0001 z dopiskiem: Złota Konfirmacja
do 15 maja br. 
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Kartki okolicznościowe
ręcznie robione

-urodzinowe i imieninowe
-z okazji ślubu

-dziecięce
-świąteczne

	Szczególnie	polecam	
kartki	z	okazji

uroczystości	Konfirmacji.
	Wykonuję	również

ZAPROSZENIA 
KONFIRMACYJNE

i	okolicznościowe(ślub,urodziny)
z	możliwością	personalizacji.
	Zapraszam	serdecznie!

	Beata	Dubiel,Wyższa	Brama	10
(sklep	kosmetyczny)
tel.603	796	108

Obóz młodzieżowy

Roczniki	1999-2005
W	2018	czekają	na	nas:	las…	dowody…	odciski	palców…	słońce…	winny,	

niewinny…	alibi…
Pomóżcie	nam	rozwiązać	zagadkę!	Będzie	się	działo,

bo	wakacje	bez	fajnego	obozu,	to	nie	wakacje!
W	programie:

-	rozmowy	w	grupach	i	wspólne	społeczności
-	wycieczki	w	góry

-	wyjścia	na	kąpielisko
-	spływ	kajakowy

-	zwiedzanie	centrum	nauki	Leonardo	da	Vinci
-	gry	planszowe,	warsztaty,	zajęcia	sportowe,	kino	obozowe

Termin: 2-11 sierpień 2018
Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu

Cena: 900zł (cena	obejmuje:	przejazd	autokarem,	zakwaterowanie,	pełne	wyżywie-
nie,	wszystkie	atrakcje	obozowe)

Formularze	zgłoszeniowe	są	dostępne	w	kancelarii	parafialnej	
i	na	parafialnej	stronie	internetowej.	

Zgłoszenia	wraz	z	zaliczką	100zł należy składać do 15 czerwca.
PROMOCJA!	Dla	wszystkich,	którzy	oddają	wypełniony	formularz	zgłoszeniowy	wraz	 

z	wpisowym	zniżka	50zł.	Obóz kosztuje 850zł.
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 Albowiem	jak	ciało	jest	jedno,	a	członków	ma	
wiele,	ale	wszystkie	członki	ciała,	chociaż	jest	ich	wie-
le,	tworzą	jedno	ciało,	tak	i	Chrystus.	Wy	zaś	jesteście	
ciałem	Chrystusowym,	a	z	osobna	członkami.	

1 Kor. 12:12.27
	 W	tym	roku	po	raz	trzeci w naszym Kościele 
organizowana jest półkolonia z językiem angiel-
skim. Jest	to	doskonała	okazja,	by	móc	opowiedzieć	
młodym	o	Jezusie,	bo	to	właśnie	On	jest	fundamen-
tem	naszej	wiary.	
	 W	 związku	 z	 tym	wydarzeniem,	 poszukujemy	
osób,	które	na	okres	trwania	obozu	(14-22.07.2018)	
zapewnią	nocleg	naszym	gościom	z	Ameryki.	
	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 każda	 służba	 w	 Ko-
ściele	 jest	 ważna.	 Często	 zauważamy	 księży,	 diako-
nów	czy	 nauczycieli	 szkółkowych,	 ale	 są	 i	 tacy,	 któ-
rych	być	może	nie	widać,	a	bez	których	byłoby	ciężko.	
Dlatego	wierzymy,	że	skoro	jesteśmy	jednym	Kościo-
łem,	 to	 znajdą	 się	 osoby,	 które	 zechcą	 dać	 nocleg	
Amerykanom,	śniadanie	oraz	rodzinną	atmosferę.	
	 Ważnym	jest,	by	choć	jedna	osoba	w	rodzinie	
mówiła	 po	 angielsku.	 Trzeba	 też	 zapewnić	 im	 trans-
port	z	domu	na	parafię	(na	godz.	9:00)	i	z	powrotem	(ok.	21:00).	
	 [Jezus	 rzekł]:	 albowiem	 łaknąłem,	 a	 daliście	 mi	 jeść,	 pragnąłem,	 a	 daliście	 mi	 pić,	
byłem	przechodniem,	a	przyjęliście	mnie,	byłem	nagi,	a	przyodzialiście	mnie,	byłem	chory,	 
a	odwiedzaliście	mnie,	byłem	w	więzieniu,	a	przychodziliście	do	mnie	(…).Zaprawdę	powiadam	
wam,	cokolwiek	uczyniliście	jednemu	z	tych	najmniejszych	braci,	mnie	uczyniliście.	

Mt. 25:35-36.40
Kontakt:	

Klaudia	Białończyk,	tel.	664	750	676	

Kochana Rodzino w Chrystusie!

Wiosenne wietrzenie szaf
	 W	naszych	szafach	przetrzymujemy	wiele	rzeczy,	które	może	kiedyś	się	przy-
dadzą.	Kupujemy,	dostajemy	w	prezencje	nową	pościel.	Ładne	kolory,	nie	trzeba	
prasować!	A	stara	pościel,	którą	trzeba	maglować,	prasować…..	odchodzi	w	zapo-
mnienie	i	czeka.	Może	się	jeszcze	przyda.		I	bardzo	dobrze.	Nadszedł	taki	moment,	
że	ktoś	potrzebuje.	

	 Zakład	Opiekuńczo	–	Leczniczy	Zgromadzenia	Sióstr	Miłosierdzia	św.	Karola	
Boromeusza	w	Cieszynie	zwraca	się	z	prośbą	o	przekazanie	zbędnej	pościeli,	prze-
ścieradeł	i	ręczników.

	 Jeśli	macie	Państwo	możliwość	i	chęć	oddania	starszej	pościeli	 i	ręczników	 
(w	dobrym	stanie),	prosimy	o	przekazanie		tego	daru	osobiście	Siostrom	Boromeusz-
kom	lub	pozostawienie		w	kancelarii	parafialnej	w	Cieszynie.

Małgorzata Wacławik - Syrokosz
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Bibliotekarki

Muzeum Protestantyzmu
Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

Zwiedzanie	po	uprzednim	uzgodnieniu	terminu	 
w	Kancelarii	Parafialnej	lub	kontakt	poniżej,

-	czytelnia	czynna	w	każdy	poniedziałek	i	środę
w	godz.	15.30	–	19.00	(pl.	Kościelny	6,	II	piętro)

Kontakt:	tel.	502	495	835,
e-mail:	muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Oferuje:
 - piękne wydanie książeczki dla dzieci: religijne i świeckie
 - kasety magnetofonowe z ewangelizacji ProChrist
 - popularne powieści religijne
 - literaturę dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży
 - kazania i rozmyślania
 - darmowy prezent – Nowy Testament z Psalmami i bez
 - ciekawe książki o pracy misjonarzy
Zapraszamy serdecznie – nie marnujcie czasu, bo czas to nasze życie. 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 19.00

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Paraf. Zespół Instr. sobota godz.   9.00 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach
Hażlach

E.G. „Gloria”
Chór młodzieżowy

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.  9.00
godz. 16.00

Zamarski Chór dziecięcy piątek godz. 17.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 18.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej
* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice piątek godz. 17.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach 2 i 4 sobota miesiąca godz. 18.00
Marklowice piątek godz. 18.30
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski 1 i 3 sobota miesiąca godz. 17.00
Ogrodzona piątek godz. 18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz. 16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz. 17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz. 16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.  17.00 
Marklowice I piątek miesiąca godz. 16.00 
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz. 17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz. 16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz. 15.00 (w Domu Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz. 16.00
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

Numer telefonu oraz faxu: 33-857 96 69
Nr konta bankowego: 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

peacieszyn@poczta.onet.pl sekretariat@cieszyn.org.pl

 Osoby zainteresowane Informatorem Parafialnym, które  
z ró¿nych powodów nie potrafi¹ odebraæ go osobiœcie, proszone 
s¹ o zg³oszenie tego faktu do Kancelarii Parafialnej. Informator 
zostanie dostarczony pod wskazany adres.

	 Redakcja	 nie	 ponosi	 odpowiedzialnoœci	 za	 treœæ	 og³oszeñ.	 Nie	
zwracamy	 nie	 zamówionych	 materia³ów.	 Zastrzegamy	 sobie	 prawo	
opracowywania	i	skracania	tekstów.	Wszystkie	materiay	prosimy	przesy³aæ	
do	17	dnia	ka¿dego	miesi¹ca.	Artyku³y	przes³ane	po	terminie	nie	uka¿¹	siê	 
w	Wieœciach.	

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta:            ks. Jan Sztwiertnia
                         Urszula Szmidt 

 Wszystkie zamieszczone w Informatorze Parafialnym teksty biblij-
ne (o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy 
przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez 
Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzy-
stwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33 857 71 65
506 063 203
janusz.sikora
@luteranie.pl

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33 851 43 97
502 161 085
tomasz.chudecki
@luteranie.pl

ks. Dariusz  
Madzia: 
33 857 98 38
502 263 953
dariusz.madzia
@luteranie.pl

ks. Łukasz  
Gaś
33 852 75 64
608 299 833
lukasz.gas
@luteranie.pl

Informator	Parafialny	Parafii	
Ewangelicko	-	Augsburskiej	w	Cieszynie

Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” 
Sp. z o.o    pl. ks. M. Lutra, Bielsko-Biała

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

	 Parafia	 Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie	 informuje,	 że	posiada	
jedno	wolne	pomieszczenia	z	przeznaczeniem	na	biura	 lub	 inną	działalność	
gospodarczą.	 Pomieszczenie	 zlokalizowane	 jest	 przy	 Placu	 Wolności	 3	 
(w	budynku	dawnej	Policji).
Bliższych	informacji	udziela	administrator	nieruchomości	parafialnych.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69

tel.	kom.	501	290	486

http://www.parafia.cieszyn.org.pl/
Tutaj znajdziesz wszystkie pozostałe informacje:

ks. Marcin 
Podżorski
33 856 96 94
506 505 062
marc in .podzor-
ski@luteranie.pl

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel: 663-479-887
e-mail:  bmacura@vp.pl
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