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OD REDAKCJI: 	 Życie	każdego	człowieka	wypełnione	jest	najróżniejszymi	sytu-
acjami,	które	wiążą	się	często	bezpośrednio	z	nami.	Bywają,	mam	na-
dzieję,	w	przeważającej	ilości	dni,	kiedy	jesteśmy	szczęśliwi.	Wówczas	

niczego	nie	potrzebujemy,	gdyż	wszystko,	co	posiadamy	i	co	osiągnęliśmy,	najzupełniej	nam	wystarcza.	Świat	
otaczający	Ciebie	i	mnie,	wszyscy	ludzie,	których	spotykamy	na	naszej	drodze,	to	pasmo	pozytywnych	doznań.	
Jednak	z	czasem	pewne	walory	naszego	życia	pryskają.
	 Najpierw	tracisz	tak	zwaną	pozycję.	To,	co		do	ciebie	należało,	co	pokochałeś	i	do	czego	się	przyzwycza-
iłeś,	może	na	przestrzeni	kilku	dni,	czasami	w	ciągu	zaledwie	kilku	minut,	może	zniknąć.	Chociaż	myślisz,	że	to	
co	tworzysz,	że	to	coś	bez	Ciebie	istnieć	nie	jest	w	stanie.	Wówczas	poznajesz,	że	nic	nie	jest	trwałe.
	 Potem	spostrzegasz	ludzi,	którzy	do	niedawna	byli	z	tobą.	Mówili,	że	zawsze	będą	cię	wspierać,	że	nie-
ustannie	należą	do	twego	grona.	A	oto	niespodziewanie	odwracają	się	do	ciebie	plecami,	robią	wszystko,	by	się	 
z	tobą	nie	spotkać,	udają,	że	to,	co	kiedyś	wraz	z	tobą	współtworzyli	nie	istnieje,	lub	jest	wyłącznie	ich	zasługą.	To	
jest	twoje	kolejne	doświadczenie:	uświadamiasz	sobie,	że	także	ludzka	przyjaźń	jest	bardzo	nietrwała.
	 Co	nam	wówczas	pozostaje?	Smutek	i	gorycz.	Czasem	cierpienie	lub	wszechogarniająca	złość.	Szczęścia	
już	nie	ma.	Jesteś	sam.	Jednak	czy	warto	się	załamywać,	czyż	nie	mamy	pocieszenia	w	Bogu,	który	wie	o	nas	
wszystko	i	chce	nam	pomóc?
	 Pan	Jezus	również	został	zdradzony	przez	swoich	wiernych	towarzyszy	i	przyjaciół,	niewątpliwie	przez	
cały	lud.	Jednak	to	upokorzenie	dzielnie	przetrwał.
	 Jak	ważna	jest	modlitwa	w	życiu	każdego	z	nas.	Przedtem,	podczas	udanego	życia	nie	odczuwaliśmy	po-
trzeby	westchnienia	do	Boga.	To	prawda,	że	gdy	nasze	życie	przebiega	właściwie	bez	jakichkolwiek	problemów	
wówczas	zaszczycamy	go	kilkoma	minutami	wieczornej,	byle	jakiej	modlitwy.	Ale	gdy	stracimy	wiele,	świat	nas	
zawiódł,	a	ludzie	o	nas	zapomnieli	i	ty	zapomniałeś	o	Bogu,	mimo	to	On	przyszedł.	Tak,	to	z	całą	pewnością	Bóg!	
To	Bóg	ofiarował	swojego	jedynego	syna	za	nasze	grzechy,	za	naszą	nieraz	obojętność	w	stosunku	do	niego.	
	 Czego	chce	od	Ciebie?	Po	co	przyszedł?	Chce,	abyś	zapomniał	i	przebaczył.	Czy	nie	widzisz,	że	to,	co	ci	
zostało	teraz	zabrane	jego	jest	własnością?	Przecież	to	On	ci	to	wcześniej	darował,	nikt	inny.	Czemu	więc	upo-
minasz	się	o	coś,	co	należy	do	niego?	Pragnie	także,	abyś	zaufał,	że	ci,	którzy	przychodzą	po	tobie,	też	mogą	być	
przez	niego	wykorzystani	w	dobrej	sprawie.	A	może	tak	jest	lepiej?	Ty	twierdzisz,	że	nie,	ale	naucz	się	wierzyć	
Bogu.	Bóg	pragnie	również,	abyś	spojrzał	na	siebie	i	odkrył	swoje	zaniedbanie.	Czy	masz	prawo	powiedzieć,	że	to,	
nad	czym	pracowałeś	utrzymywałeś	odpowiedzialnie,	w	wierności	przed	nim?	Jeśli	nie,	to	o	czym	w	ogóle	mówi-
my?	I	wreszcie	Pan	pragnie,	abyś	wyzbył	się	sądu	nad	drugim,	gdyż	każdy	poniesie	swe	życie	przed	nim	i	każdy	
weźmie	zapłatę.	Zadbaj	o	siebie,	gdyż	z	pewnością	twój	wewnętrzny	ból	i	gorycz	nie	będą	cię	usprawiedliwiały.

DLACZEGO NARZEKASZ?

Już rok się chyli i dobiega końca, 
Jak człek, co przebył długą drogę życia. 
Może mu szkoda, że odejść już musi 
Do starych wieków, ciemnego ukrycia.
I różnie będą go ludzie wspominać,

Z trwogą, radością, lub pełnią rozpaczy –
Biedni o chłodzie, co nękał ich zimą,  

Rolnik o skwarze i dniach ciężkiej pracy.
W dalekich krajach, o klęskach straszliwych, 

O ziemi trzęsieniu, o ogniu i wodzie –
O wielkiej żałobie po tych, co zginęli, 

O strasznych chorobach, o walkach i głodzie,
Więc czemu ty mówisz, żeś jest nieszczęśliwy,
Bo brak ci pieniędzy, że but twój zniszczony –
O, ciesz się, żeś zdrowy, żeś chleba miał dosyć 

I dzięki złóż temu, co wyższy nad trony.
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Bóg i jego obecność

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

	 Starożytny	ojciec	Kościoła,	żyjący	w	IV	i	V	wieku	arcybiskup	Kon-
stantynopola	Jan	Chryzostom	powiedział:	„Możesz	gromadzić	wielkie	skarby,	
ale	nic	nie	jest	tyle	warte,	ile	szczery	przyjaciel”.	
	 Mieć	 przyjaciela,	 to	 jest	 prawdziwy	 skarb.	Wspaniałe	 słowo,	 które	
dotyczy	naszych	ludzkich	relacji,	bliskich	nam	ludzi,	ale	w	szczególny	sposób,	
jeszcze	mocniej,	dotyczy	ono	relacji	Boga	z	człowiekiem.	Jezus	przyszedł	na	
ten	świat,	aby	objawić,	pokazać	nam	Boga	jako	naszego	przyjaciela:	wierne-
go,	ufającego,	gotowego	przebaczać,	otwartego	i	życzliwego.	Jezus	przyszedł,	
by	 pokazać,	 że	Boża	 przyjaźń,	 to	 jest	 bezgraniczna	 gotowość	 poświęcenia	
wszystkiego	dla	człowieka.	
	 Przyjaźń,	to	bardzo	głęboki	i	poważny	związek.	To	nie	jest	tylko	zna-
jomość	albo	koleżeństwo.	Ona	wymaga	obustronnego	zaangażowania,	pielę-
gnowania,	 stałego	 tworzenia,	budowania.	W	Ewangelii	wg	św.	Jana,	w	cza-
sie	ostatniej	wieczerzy,	Jezus	nazywa	swoich	uczniów	swoimi	przyjaciółmi	 
(J	15,14).	Wiemy,	że	to	był	bardzo	trudny,	przełomowy	moment	i	już	wkrótce	
i	Jezus	i	Jego	uczniowie	mieli	stanąć	przed	bardzo	szczególną	próbą	przyjaźni,	
którą	było	aresztowanie,	proces,	poniżenie,	a	w	końcu	krzyż.	Wiemy,	że	tylko	
nieliczni	przeszli	tę	próbę	pozytywnie.
	 Dzisiaj	pytanie	skierowane	pod	naszym	adresem	brzmi:	Co	oznacza	
dla	mnie	to,	że	Jezus	jest	moim	przyjacielem?	Jaką	wartość	ma	dla	mnie	przy-
jaźń,	którą	mi	ofiaruje?	Co	mi	ta	Jego	przyjaźń	i	bliskość	daje?	Potem	musimy	
zapytać	się	też,	co	to	oznacza,	że	ja,	uczeń	Jezusa,	który	próbuje	za	Nim	iść,	

	 A	gdy	szli,	wstąpił	do	pewnej	wioski;	a	pewna	niewiasta,	

imieniem	Marta,	 przyjęła	 go	do	domu.	 Ta	miała	 siostrę,	 a	 na	

imię	jej	było	Maria,	która	usiadłszy	u	nóg	Pana,	słuchała	jego	

słowa.	Marta	 zaś	 krzątała	 się	 koło	różnej	posługi;	 a	przystą-

piwszy,	rzekła:	Panie,	czy	nie	dbasz	o	to,	że	siostra	moja	pozo-

stawiła	mnie	samą,	abym	pełniła	posługi?	Powiedz	jej	więc,	aby	

mi	pomogła.	A	odpowiadając	rzekł	do	niej	Pan:	Marto,	Marto,	

troszczysz	się	i	kłopoczesz	o	wiele	rzeczy;	niewiele	zaś	potrzeba,	

bo	tylko	jednego;	Maria	bowiem	dobrą	cząstkę	wybrała,	która	

nie	będzie	jej	odjęta.
Łk 10,38-42

jestem	 Jego	 przyjacielem?	 Cze-
go	 On	 się	 po	 mnie	 spodziewa?	
Czego	ode	mnie	oczekuje?
	 Dzisiejsza	 Ewangelia	
przenosi	nas	do	domu	przyjaciół	
Jezusa	-	Marii,	Marty	 i	Łazarza.	
Dla	 Jezusa	 ten	 dom	 w	 Beta-
nii	–	małej	wiosce	położonej	na	
zboczu	Góry	Oliwnej,	 zaledwie	
trzy	 kilometry	 od	 Jerozolimy,	
był	 miejscem,	 gdzie	 zmęczony	 
tłumem,	 gwarem	 miasta,	 Jezus	
zwyczajnie	mógł	odpocząć	 i	na-
brać	sił.	
	 Henryk	Siemiradzki,	ten	
sam,	 który	 namalował	 słynne	
„Uciszenie	 burzy"	 dla	 ewange-
lickiego	 kościoła	 św.	 Marcina	
w	Krakowie	 (kopia	 tego	obrazu	
znajduje	 się	 w	 ołtarzu	 kościoła	 
w	Drogomyślu),	w	1886	roku	na-
malował	także	tę	biblijną	scenę:	
„Chrystus	 w	 domu	Marii	 i	 Mar-
ty".	 Na	 obrazie	 Siemiradzkie-
go	 Jezus	 siedzi	 na	 kamiennym	
stopniu.	U	Jego	stóp	siedzi	wpa-
trzona	 w	 Niego	 Maria.	 Z	 tyłu,	
na	drugim	planie,	stoi	jej	siostra	
Marta.	 Cała	 scena	 ma	 miejsce	 
w	pięknym	ogrodzie.	Olbrzymie	
drzewo	 oliwne	 daje	 chroniący	
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przed	skwarem	cień,	a	wokół	unosi	się	zapach	kwitną-
cych	róż.	Można	by	powiedzieć:	przedsionek	raju.	Ale	
tym,	 co	 rzeczywiście	 sprawia,	 że	 to	miejsce	możemy	
nazwać	 przedsionkiem	 raju	 nie	 jest	 idylla	 ogrodu	 na	
Górze	Oliwnej,	 ale	obecność	 Jezusa.	To	On	zamienia	
ten	dom	w	miejsce	szczególnej	Bożej	obecności.
	 Podobnie	 takim	 miejscem	 szczególnej	 Bożej	
obecności	jest	ten	dom	-	cieszyński	Kościół	Jezusowy,	
którego	imię	w	szczególny	sposób	podkreśla	Jezusową	
obecność.	Parafia,	 to	 jest	szczególna	społeczność,	któ-
ra	właściwie	jest	wspólnotą	rodzin,	do	której	od	dzisiaj	
należymy	także	 ja	 i	moja	rodzina.	Dziękuję,	że	zapro-
siliście	mnie	do	tej	rodziny,	żebyśmy	razem	budowali	
społeczność	z	Jezusem.	Wierzę,	że	tak	będzie.	
	 Wyruszamy	 dzisiaj	 we	 wspólną,	 nową	 drogę	 
i	 cieszę	 się,	 że	w	 tym	ważnym	momencie	 Jezus	 daje	
nam	dzisiaj	tak	ważne	i	wyraźne	Słowo.	Pokazuje,	co	
jest	najistotniejsze!	
	 W	domu	Marii	 i	Marty	w	Betanii	pojawia	się	
kilkunastu	 zmęczonych	 i	 głodnych	 gości.	 Nic	 więc	
dziwnego,	 że	Marta,	 jako	 dobra	 gospodyni	 nauczona,	
że	 gościnność	 jest	 najwyższym	nakazem,	 zakasuje	 rę-
kawy,	 idzie	do	kuchni	 i	 zabiera	 się	 za	przygotowanie	
posiłku.	Tymczasem	jej	siostra	Maria	siada	u	nóg	Jezu-
sa,	wpatruje	się	w	Niego	i	słucha	Go.	Widząc	to	Marta	
przychodzi	i	mówi:	Panie	Jezu,	dwoję	się	i	troję,	żeby	
godnie	Cię	przyjąć,	ale	sama	nie	daję	już	rady.	Powiedz	
mojej	siostrze,	aby	mi	pomogła!	
	 Jezus	 patrzy	 na	Martę	 i	mówi:	Marto,	Marto,	
troszczysz	się	i	kłopoczesz	o	wiele	rzeczy;	niewiele	zaś	
potrzeba,	bo	tylko	jednego;	Maria	bowiem	dobrą	cząst-
kę	wybrała,	która	nie	będzie	jej	odjęta.	
	 Popatrzcie:	Jezus	nie	strofuje	Marty.	On	doce-
nia	jej	starania,	ale	przede	wszystkim	z	miłością,	jako	
jej	przyjaciel,	zaprasza	ją	do	siebie.	Pokazuje	jej,	że	to	
On	przyszedł	do	niej	i	dla	niej!	
	 Marta	myślała,	że	to	ona	musi	przyjąć,	ugościć	
i	nakarmić	Jezusa,	tymczasem	jest	odwrotnie.	To	Jezus	
przychodzi,	 by	 ją	 przyjąć,	 posadzić	przy	 swoim	 stole	 
i	nakarmić.
	 Czy	dom	w	Betanii	był	szczęśliwym	domem?	
Czy	Maria,	Marta	i	Łazarz	byli	szczęśliwymi	ludźmi?	
Nie	wiemy,	dlaczego	troje	rodzeństwa	mieszka	ze	sobą	
pod	jednym	dachem.	Może	któreś	z	nich	miało	za	sobą	
miłosny	zawód,	może	któreś	owdowiało.	Może	byli	za-
wiedzeni	życiem,	poobijani	różnymi	doświadczeniami	
i	przeżyciami.	Jezus	w	Betanii,	w	domu	Marii,	Marty	
i	Łazarza,	 to	 Jezus,	 który	przychodzi,	 by	darować	 im	
swoją	miłość	i	przyjaźń,	by	dać	nowe	życie.	Jezus	za-
praszający	do	relacji	z	Nim.	
	 Myślę,	że	dzisiejsza	Ewangelia,	 to	 jest	Słowo	
do	każdej	i	każdego	z	nas	–	do	współczesnego	zapraco-
wanego,	zabieganego	człowieka,	którego	Jezus	nie	stro-
fuje	za	to	zabieganie,	nie	karci,	ale	zaprasza	do	siebie.	

Zaprasza	 nas	 zapracowanych,	 zmęczonych,	 zatroska-
nych	i	szukających.	Zaprasza	do	słuchania,	do	wycisze-
nia	i	do	rozmowy	z	Nim.	
	 Obraz	Jezusa	zapraszającego	do	siebie	z	otwar-
tymi	ramionami,	to	jest	dla	mnie	jednoznacznie	obraz	
szeroko	otwartych	zawsze	i	dla	każdego	drzwi	kościoła	
–	domu	Bożego.	To	jest	zadanie,	które	dziś	Jezus	w	tym	
szczególnym	 momencie	 daje	 mnie	 i	 nam	 wszystkim	
–	 żebyśmy	 tutaj	 wszyscy	 razem	 tworzyli	 taki	 otwarty	
dom	 –	 otwarty	 i	 zapraszający,	 przyciągający	Kościół.	
Mam	nadzieję,	że	właśnie	taką	społeczność	z	Jezusem	
i	ze	sobą	nawzajem	będziemy	tworzyli	razem,	będąc	ze	
sobą,	motywując	się	i	zapraszając	wzajemnie,	by	być	na	
nabożeństwach,	różnych	spotkaniach	grup	parafialnych,	
aktywnie	 uczestniczyć	 w	 różnych	 społecznościach	 
i	działaniach	naszej	parafii.	
	 Marto,	 Marto,	 troszczysz	 się	 i	 kłopoczesz	 
o	wiele	rzeczy;	niewiele	zaś	potrzeba,	bo	tylko	jednego;	
Maria	bowiem	dobrą	cząstkę	wybrała,	która	nie	będzie	
jej	odjęta.	
	 Jezus	w	Betanii	porządkuje	świat	Marii	i	Mar-
ty.	Porządkuje	hierarchię	wartości.	Jezus	mówi:	Marto	
pracujesz,	starasz	się,	 jestem	dla	ciebie	kimś	ważnym	 
w	twoim	życiu,	ale	pamiętaj,	że	musi	być	w	życiu	zacho-
wana	właściwa	proporcja	 i	 równowaga	między	ducho-
wymi,	a	cielesnymi	potrzebami.	Człowiekowi	potrzeba	
właściwego	 wyważenia	między	 dawaniem	 a	 braniem,	
między	mówieniem	 i	 słuchaniem.	Człowiek	 na	wielu	
płaszczyznach	 swojego	 życia	 potrzebuje	wewnętrznej	
równowagi,	którą	daje	Jezus	i	życie	z	Nim,	u	Jego	stóp.
	 Bo	 wszystko	 zaczyna	 się	 od	 słuchania	 Go.	 
W	szczególny	sposób	odnoszę	to	dzisiaj	do	mojej	służ-
by	i	do	naszego	wspólnego	zaangażowania	tu	-	w	naszej	
cieszyńskiej	parafii.
	 Jesteśmy	 teraz	 razem	w	Kościele	 Jezusowym,	
który	 	 przechodzi	 jedną	 z	 najbardziej	 gruntownych	
renowacji	w	swojej	historii	 i	 już	wkrótce	na	nowo	za-
błyśnie	swoim	pełnym	blaskiem.	To	jest	wielka	radość	
i	 wielkie	 Boże	 błogosławieństwo,	 ale	 jednocześnie	
ogromne	wyzwanie	i	zadanie	na	najbliższe	lata	dla	pro-
boszcza,	 rady	 parafialnej	 i	 całej	 parafii,	 całego	 zboru.	
Ważne	 wyzwania	 stoją	 przed	 szkołami	 Towarzystwa	
Ewangelickiego.	Różne	wyzwania	 i	zadania	są	w	każ-
dym	z	filiałów	naszej	parafii.	
	 Najważniejszym	 jednak	 zadaniem	 dla	 mnie	 
i	 dla	 nas	 jest	 budowanie	 żywej	 społeczności	 -	 żywe-
go	Kościoła:	rozwijanie	pracy	z	dziećmi,	z	młodzieżą,	 
z	 seniorami,	 pracy	 chórowej,	 diakonijnej,	 ewangeliza-
cyjnej	i	misyjnej.	To	są	coraz	trudniejsze	zadania	w	na-
szym	zmieniającym	się	coraz	szybciej	i	coraz	bardziej	
radykalnie,	świecie.			
	 Każde	nasze	działanie,	każde	nowe	zadanie,	ma	
sens	wówczas,	gdy	jest	zakorzenione	w	Bożym	Słowie	
-	w	Chrystusie.	Na	pierwszym	miejscu	zawsze	musi	być	
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słuchanie	Jezusa,	wsłuchanie	się	w	Pana	Boga.	Kiedy	
On	jest	na	pierwszym	miejscu,	to	wszystko	inne	układa	
się	we	właściwy	sposób.	Nikt	inny	i	nic	innego,	tylko	
Jezus!	
	 Wybierz	właściwą	cząstkę,	stale	wybieraj	Boga	
i	Jego	obecność.	To	jest	Jezusowy	przepis	na	błogosła-
wione	życie.	

	 Z	 tym	Bożym	 Słowem	wszyscy	 razem	wcho-
dzimy	dzisiaj	w	nowe	–	z	 tą	radością	 i	pewnością,	że	
jest	nam	dane	to,	co	jest	najcenniejsze	i	najwspanialsze:	
miejsce	u	nóg	Jezusa.	Amen.

ks. Marcin Brzóska
(kazanie wygłoszone na Instalacji Proboszcza)

Grzech przeciw światłu

	 Najgorszym	 grzechem	 na	
świecie	 jest	odrzucenie	Bożej	miłości.	
Pewien	 misjonarz	 powiedział,	 że	 jest	
to	grzech	przeciw	światłu.	Ludzie,	któ-
rzy	dostrzegają	światło	ewangelii	i	od-
rzucają	je,	odwracając	wzrok	od	Jezusa,	
świadomie	wybierają	 ciemność.	 Jezus	
powiedział	 swoim	 uczniom:	 „Na	 tym	
polega	sąd,	że	światło	pojawiło	się	na	
świecie,	 ludzie	 jednak	 bardziej	 umiło-
wali	ciemność,	niż	światło,	bo	ich	czy-
ny	 były	 złe.	Kto	 dopuszcza	 się	 złych	
czynów,	 nienawidzi	 światła	 i	 nie	 zbli-
ża	 się	 do	 niego,	 aby	 te	 czyny	 nie	wy-
szły	na	jaw.	Kto	zaś	żyje	prawdą,	idzie	 
ku	 światłu,	 aby	 widać	 było,	 że	 żyje	 prawdą”	 (Jan	 3,	 
20	–	21).	
	 Największym	 grzechem	 człowieka	 jest	 od-
rzucenie	Bożej	 prawdy	 i	 zdeptanie	Bożej	miłości.	To	
jest	 główne	 przesłanie	Księgi	Ozeasza.	Żona	 proroka,	
Gomer,	 nie	 tylko	 złamała	małżeńskie	 ślubowanie,	 ale	
przede	wszystkim	odrzuciła	miłość	męża,	zraniła	czło-
wieka,	który	 ją	naprawdę	kochał.	Ozeasz	poznał	w	ja-
kiejś	mierze	 to,	 czego	doświadczył	Bóg:	naród,	który	
Bóg	wybrał	i	ukochał,	odwrócił	się	od	Niego,	odrzucił	
Jego	miłość.	

Prawdziwa miłość jest wierna

	 Możemy	 powiedzieć,	 że	 Izrael	 poznał	miłość	
Boga	w	sposób	wyjątkowy.	Doświadczył	Bożej	troskli-
wości,	Bożego	przewodnictwa,	ochrony,	przebaczenia,	
uwolnienia,	lud	ten	poznał	Bożą	prawdę,	Bóg	objawił	
mu	 swe	 Słowo	 poprzez	Mojżesza,	 poprzez	 proroków,	

poprzez	 psalmistów.	 Niestety,	 Izrael	 odwrócił	 się	 od	
Boga,	odrzucił	Bożą	prawdę,	odrzucił		Bożą	miłość.		
	 A	jednak	Bóg	nie	porzucił	Izraela.	Boża	miłość	
przezwycięży	 nieposłuszeństwo	 narodu	 wybranego,	
Boża	miłość	ostatecznie	zatriumfuje.	Spójrzmy	na	kil-
ka	wersetów	wyjętych	z	Księgi	Ozeasza.	W	czwartym	
rozdziale	prorockiej	księgi	znajdujemy	słowa:	„Efraim	
zaprzyjaźniony	jest	z	bałwanami,	związał	się	z	gronem	
pijaków”	(4,	17).
	 Efraim	to	inna	nazwa	Izraela;	tak	określali	pro-
rocy	 północne	 Królestwo	 Izraelskie,	 gdzie	 rozwinęły	
się	liczne	kulty	pogańskie,	a	bałwochwalstwo	sprzęgało	
się	z	niemoralnością.	
	 Izrael-Efraim	stoczył	się	w	duchowe	i	moralne	
cudzołóstwo.	
	 Bóg	jednak	nie	odrzuca	Izraela,	nie	wydaje	go	
na	 pastwę	 grzechu.	 Czytamy	 dalej:	 „Jakże	 mógłbym	
cię	 porzucić,	Efraimie,	 zaniechać	 ciebie,	 Izraelu?	 Jak-
że	mógłbym	 zrównać	 ciebie	 z	Adam,	 postąpić	 z	 tobą	
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jak	 z	 Seboim?	Zadrżało	we	mnie	 serce,	 byłem	 głębo-
ko	poruszony”	(11,	8).	 	Bóg	oznajmia,	że	nie	porzuci	
swego	ludu.	Nie	może	tego	uczynić,	zbyt	mocno	go	ko-
cha.	Dlatego	Bóg	polecił	Ozeaszowi	pójść	jeszcze	raz	 
i	 wykupić	 Gomer,	 sprowadzić	 ją	 do	 domu,	 dlatego,	
żeby	prorok	wiedział,	co	czuje	Bóg,	 	gdy	Jego	miłość	
została	 odtrącona	 przez	 naród	wybrany.	Miłość	 Boża	
jest	jednak	niepokonana,	jest	potężna,	wielka,	przezwy-
cięży	nieposłuszeństwo	Izraela.
	 Czytamy	na	koniec:	„Efraimie,	na	cóż	ci	 jesz-
cze	bałwany?	Wysłucham	cię	i	wejrzę	na	ciebie	łaska-
wie.	 Jestem	 jak	cyprys	 zielony,	dzięki	mnie	wyrośnie	
twój	owoc”	(14,	8).	
	 Nadejdzie	dzień,	gdy	 Izrael	powróci	do	Boga,	
swego	Pana.	To	proroctwo	pozwala	nam	wierzyć,	choć	
Księga	Ozeasza	 o	 tym	 nie	 opowiada,	 że	Gomer	 osta-
tecznie	powróciła	do	domu	i	została	dobrą	żoną	i	matką.	
Tego	 nie	możemy	 być	 pewni,	 natomiast	 pewni	może-
my	być,	bez	żadnych	wątpliwości,	bo	księgi	prorockie	
mówią	o	tym	wielokrotnie,	że	nadejdzie	dzień,	gdy	lud	
izraelski	powróci	do	Boga,	nawróci	się	do	Niego	całym	
sercem.

A co z nami?

	 Czy	 podobnie	 przejmujący	 obraz	 Bożej	 miło-
ści,	przezwyciężającej	niewierność,	odnosi	się	także	do	
ludu	nowego	przymierza?		Tak,	Kościół,	jako	wspólno-
ta	wierzących,	przyrównany	jest	w	NT	do	panny	młodej,	
do	Oblubienicy,	o	którą	Chrystus	zabiega,	którą	Chry-
stus	kocha,	pielęgnuje,	oczyszcza,	uświęca.	W	Księdze	
Apokalipsy,	 w	 słowach	 skierowanych	 do	 wspólnoty	
wierzących	 w	 Efezie	 znajdujemy	 takie	 słowa	 Jezusa:	
„Znam	twój	trud	i	wytrwałość	twoją	(...)	lecz	mam	ci	za	

złe,	że	porzuciłaś	pierwszą	swoją	miłość”.	
	 Tak,	nie	wystarczy	wiedzieć	o	Bogu,	że	On	ist-
nieje,	 czy	nawet	wierzyć	 i	wyznawać,	 że	 jest	pełnym	
mocy	Panem,	Stwórcą	i	Zbawicielem.	Boga	trzeba	ko-
chać!	On	pragnie	naszej	miłości.	Nawet	jeśli	posiadamy	
wielką	wiarę,	 ale	 brak	nam	miłości,	 jesteśmy	niczym.	
Bóg	 pyta	 każdego	 z	 nas,	 podobnie	 jak	 pytał	 Piotra:	
„Czy	kochasz	mnie,	czy	mnie	miłujesz?”
	 Imię	Ozeasz,	właściwie	 „Hoszea”	 (hebr.)	 zna-
czy	„Jahwe	wybawia”.	Jest	to	skrócona	forma	imienia	
„Jehoszua”,	które	jest	hebrajskim,	oryginalnym	brzmie-
niem	imienia	„Jezus”.	Kościół,	jako	wspólnota	wierzą-
cych,	 to	ukochana	nowotestamentowego	Ozeasza,	Ob-
lubieńca	o	imieniu	„JHWH	wybawia”.	Podobnie	jak	w	
historii	Starego	Testamentu,	małżonka	Ozeasza	jest	nie-
wierna,	nie	odwzajemnia	jego	miłości	tak,	jak	powinna.	
Stan	nominalnego	Kościoła,	duchowy	stan	wszystkich	
tych,	którzy	uważają	się	za	chrześcijan,	 jest	opłakany.	
Wielu	 z	 nas,	właściwie	wszystkim	nam,	 brakuje	wier-
ności	i	miłości.	
	 Musimy	 sobie	 uświadomić,	 że	 ten,	 kto	 odrzu-
ca	Bożą	miłość,	kto	jej	nie	odwzajemnia,	popełnia	naj-
większy	grzech,	jaki	można	popełnić.	Nie	odwracajmy	
się	 od	Boga,	 który	 tak	 nas	 ukochał,	 że	wydał	 za	 nas	
swego	 jedynego	 Syna.	 Nie	 odrzucajmy	 Tego,	 które-
go	miłość	jest	tak	wielka,	że	oddał	za	nas	swoje	życie.	
Otwórzmy	 się	 na	 jego	miłość	 i	 ukochajmy	Go	całym	
sercem.	
	 I	niech	ta	miłość	natchnie	nas	do	właściwie	ro-
zumianego,	zdrowego	kochania	samego	(samej)	siebie,	
i	uzdolni	do	-	 tak	samo	natchnionego,	pięknego,	zdro-
wego	-	kochania	każdego	człowieka.

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 

daję. Niech się nie trwoży serce wasze!”
Ew. Jana 14,27

 

 Ostatni wieczór! Gdy już wszystko było wiadome: wkrótce miał ich opuścić, 

mieli zostać sami, a w miejsce światłości, jaka z niego promieniowała, miała przyjść 

ciemność rozpaczy. I wtedy powiada do nich słowa zadziwiające: to wszystko powie-

działem wam po to, abyście mieli pokój. Pokój po  t a k i c h  słowach!

 Czy można zachować pokój w obliczu walki, w obliczu cierpienia, w obliczu 

krzyża? Nie, o takim pokoju świat nic nie wie. Takiego pokoju uczniowie wówczas 

jeszcze nie znali. Później, gdy On zwyciężył moc śmierci i stanął nagle wśród nich, 

tchnął na nich to, co w tamtej chwili zapowiedział, a więc spełnienie obietnicy. Od-

tąd mieli mieć w sobie Jego pokój, jakiego świat dać nie może, bo go nie ma. 
Matka Ewa
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Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

	 	 Przypowieść	 o	 wielkiej	 uczcie,	 którą	 proponują	 nam	
rozważyć	chrześcijanki	ze	Słowenii,	 jest	obrazem	niezwykłym	i	
zarazem	czytelnym,	wyrazistym.	Istota	tej	historii	tkwi	w	stwier-
dzeniu,	że	nie	ma	człowieka,	który	nie	zostałby	zaproszony	przez	
Boga	do	przebywania	z	Nim	na	wieki	w	Jego	domu.	Pan	 Jezus	
przełamuje	ciasnotę	ludzkich	spekulacji.		Jemu	współcześni	i	dzi-
siejsze	wspólnoty,	ty	i	ja,	być	może	przekonani	jesteśmy	o	tym,	że	
niebo	jest	dla	uprzywilejowanych.	Bóg	nie	dzieli	ludzi	na	wybra-
nych	 i	odrzuconych.	Każdy	człowiek	ma	szansę.	Bóg	nie	 szczę-
dzi	nikomu	Swej	łaski.	Nieraz	-	ci,	którzy	nie	ośmielają	się	nawet	 
o	nią	prosić,	korzystają	z	niej	w	sposób	nieoczekiwany.	Fakt	ten	
widoczny	jest	w	historii	zbawienia.	Większość	Izraelitów,	którym	
Bóg	okazał	wielkie	miłosierdzie,	nie	uznała	w	Jezusie	swego	Zba-
wiciela	i	odrzuciła	łaskę	odkupienia.	Poganie	natomiast,	wówczas	
przez	żydów	uznawani	za	gorszą	kategorię	ludzi,	uwierzyli	w	Je-
zusa	i	z	radością	przyjęli	Ewangelię.	
 Zaproponowany tekst to piękny obraz uczty. 
	 Uczta	 oznacza	 świętowanie.	 Dla	 Izraelitów	 dzielenie	
posiłku	było	czymś	bardzo	osobistym,	 intymnym,	stanowiło	akt	
przyjaźni,	 sytuację,	w	 której	 ludzie	 łączą	 się	 szczególną	więzią.		
„Dzielić	 posiłek	 z	 innymi”	 oznacza	 „być	 z	 nimi	 jednością”	 bez	
względu	na	różnorodność	poglądów,	wyznań,	przekonań.		Podob-
ne	rozumienie	przyjmują	narody	słowiańskie,	gdzie		wysoko	ceni	
się	kulturę	stołu	 i	wzajemnego	dzielenia	się	 	pokarmem	i	swoją	
obecnością.	Nie	na	darmo	w	Polsce	funkcjonuje	porzekadło:	Gość 
w dom, Bóg w dom….
	 Wspólnota	z	Jezusem	tworzy	się	przy	stole.	Jak	podpowia-
da	holenderski	teolog,	Henri	Nouwen:	„stół	jest	miejscem	pełnym	
intymności.	Wokół	 stołu	 się	modlimy,	 przy	 stole	 pytamy:	 rano	 -	
jak	 się	wyspałeś,	wieczorem	-	 jak	minął	dzień?	Przy	stole	 jemy	
i	pijemy	razem,	mówimy:	częstuj	 się,	proszę,	weź	 jeszcze.	Przy	
stole	wspomina	się	i	opowiada	najnowsze	wydarzenia.	Przy	stole	
modlimy	się,	cieszymy	się	i	płaczemy.	Ale	przy	tym	samym	sto-
le	 szczególnie	boleśnie	odczuwamy	dystans.	Dzieci	 czują	napię-
cie	między	rodzicami,	rodzeństwo	wyraża	swój	gniew	i	zazdrość,	
padają	oskarżenia,	a	czasem	talerze,	kubki	 	stają	się	narzędziem	
przemocy.	 Siedząc	 przy	 stole	wyczuwamy,	 czy	w	 domu	 panuje	
przyjaźń	 i	 jedność,	 czy	 też	 nienawiść	 i	 podziały.	 Ponieważ	 stół	
jest	miejscem	szczególnego	zbliżenia	wszystkich	członków	rodzi-
ny,	szczególnie	boleśnie	objawia	się	przy	nim	jego	brak	bliskości.	
Przy	stole	–	właśnie	przy	stole,	może	być	szczerze	wyrażona	praw-
dziwa	jedność,	przyjaźń,	gościnność	i	hojność”.	Nouwen		rozwija	
tę	 myśl	 dalej	 twierdząc,	 że	 „za	 każdym	 razem,	 kiedy	 zaprasza-

my	Jezusa	do	naszego	domu,	to	znaczy	do	
naszego	życia	ze	wszystkimi	 jego	 jasnymi	
i	 ciemnymi	 stronami,	 i	 kiedy	 ofiarujemy	
Mu	honorowe	miejsce	przy	stole,	On	bierze	
chleb	i	kielich	z	winem,	mówiąc	–	bierzcie, 
jedzcie… bierzcie i pijcie...”
	 Tak!	Pan	Jezus		głosi	Dobrą	Nowi-
nę	 poprzez	 wspólne	 spożywanie	 posiłków	
z	uczniami,	Pan	Jezus	głosi	Dobrą	nowinę	
z	 tymi,	 którzy	 są	 na	 marginesie	 społecz-
nym.	 Jezus	 dobrze	 czuje	 się	 przebywając	 
z	ludźmi	uważanymi	w	tamtych	czasach	za	
grzeszników.	Jada	z	nimi,	uzdrawia	ich	i	w	
szczególny	sposób	przywraca	ich	do	wspól-
noty	z	Bogiem.		Można	by	powiedzieć,	że	
całe	nauczanie	Jezusa	i	Jego	służba	polega-
ły	na	pokazaniu,	 jak	przygotować	się	 i	 jak	
przyjąć	zaproszenie	na	ucztę	w	Królestwie	
Bożym	–	 jak	przełożyć	na	codzienność	za-
proszenie	do	życia	w	całej	jego	pełni.	
	 Również	 pierwsi	 chrześcijanie	
spożywają	wspólne	posiłki,	 	czytamy	m.in.	 
w						 	 	 	 	1.	liście	ap.	Pawła	do	Koryntian.,	
w	 rozdz.	 11.	Tam	wyłożona	 jest	 realizacja	
tego	fragmentu	z	Ewangelii	Łukasza,		przy-
powieści	 o	 zaproszeniu	 na	 wielka	 ucztę.	
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Widzimy	tu	przedsmak	tego,	co	Jezus	zamierza	zrobić.	
To	właśnie	On	będzie		usługiwać	na	uczcie	i	odda	swo-
je	 ciało	 i	 krew.	Apostoł	 Paweł	w	 liście	 do	Koryntian	
mówi	o	Uczcie	Wieczerzy	Pańskiej	(w	KRK	używa	się	
określenia	Uczty	Eucharystycznej)	-		Apostoł	Narodów	
pokazuje	nam	w	sposób	teologiczny,	że	my	już mamy	
szansę	uczestniczyć	w	tej	uczcie.	
	 W	 większości	 tłumaczeń	 Biblii,	 czasownik	
użyty	w	Ewangelii	Łukasza	14.	w	wersecie	23.	wpro-
wadza	 pewien	 niepokój:	 (cytuję)	Wtedy rzekł Pan do 
sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by 
weszli, i niech będzie zapełniony dom mój.	Czasownik	
„przymuszać”	 z	 greckiego	 oznacza:	 zobowiązuj,	 zmu-
szaj,	zapraszaj	w	sposób		przekonywujący,	nie	ustawaj	
w	okazywaniu	gościnności.	 Jest	 to	metafora	pewnego	
rodzaju	 natarczywej	 gościnności,	 która	 nie	 akceptuje	
odmowy.	To	 bycie	 natarczywym	 nie	ma	 nic	wspólne-
go	z	nachalnością.	Dyktowane	jest	miłością	i	otwartym	
sercem.	
	 W	Starym	Testamencie	można	znaleźć	słynny	
przykład	 Abrahama,	 który	 przyjmując	 wizytę	 trzech	
mężczyzn	prawie	zmusza	ich,	w	imię	gościnności,	do	
pozostania	z	nim	i	każe	podać	im	posiłek	(1	Mż	18,15).	
Ten	zwyczaj,	ten	rodzaj	„natarczywej	gościnności”	jest		
praktykowany	 i	 dzisiaj	 przez	 mieszkańców	 	 krajów	
arabskich,	również	na	Bałkanach,	również	w	Polsce.
	 W	Nowym	Testamencie	grecki	czasownik	uży-
ty	przez	Łukasza	(w	rozdz.	14,	23):	„przymuszaj”,	po-
jawia	się	także	w	dwóch	innych	miejscach:
	*	Łk	24,29:	uczniowie		na	drodze	do	Emaus	z	obcym	
(Jezus)	„...	nalegali,	pozostań	z	nami…”		przymuszali....
	 *	Dz	16,15:	Lidia	 tak	natarczywie	zapraszała	aposto-

ła	Pawła	 i	 jego	 towarzyszy	do	pozostania	z	nią,	w	jej	
domu,		że	nie	mogli	jej	odmówić:	„I	wymogła	to	na	nas."
Trzeba	sobie	dziś	odpowiedzieć	na	kilka	 fundamental-
nych	pytań.	Do	tego	zapraszają	nas	kobiety	ze	Słowenii.	

- Czym jest dla ciebie, dla mnie, wspólnota stołu?
- Czy Pan Jezus jest zapraszany  do zajmowania miej-

sca przy twoim/moim stole?
- Czy jestem otwarta, jesteś otwarty  na Jego zaprosze-

nie, Jego głos?
- Czy Jezusa wołanie na ucztę traktuję poważnie, czy 

omijam szerokim łukiem?

	 Tak!	 Dzisiaj	 czytany	 fragment	 Ewangelii	 Łu-
kasza	uświadamia	mi	moją,	 naszą	kondycję	duchową.	
Tekst	ten	kładzie	nacisk	na	twój	i	mój,	czyli	nas	-	chrze-
ścijan	(różnych	wyznań),	 	obowiązek	gościnności,	ale	
też	 o	 nasłuchiwanie	 i	 bycie	 otwartym	na	 zaproszenie.	
Nie	chodzi	wyłącznie	o	to,	aby	zaspokajać	głód,	cieszyć	
się	wzajemnym	 towarzystwem,	 ale,	 by	dawać	 i	 przyj-
mować	chleb	i	wino,	odwieczne	Słowo,	które	ciałem	się	
stało,	Jezusa Chrystusa. 
	 	Moi	Drodzy!	Świat	umiera	w	pogoni	za	szczę-
ściem,	bogactwem,	obija	się	o	ściany	pustki	i	wieczne-
go	 niezadowolenia,	 trwają	 zbrojne	 konflikty,	 napięcie	
niszczy	domy,	rodziny,	Kościoły	…	a	miejsce	przy	sto-
le	czeka.	
  Chodźmy, bo wszystko jest gotowe.
																																																																																			AMEN

„Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat!” 
Ew. Jana 16,33

 Nie były to słowa łatwe, którymi przemawiał Jezus do swoich uczniów  
w ostatnich godzinach przebywania z nimi. Przed drogą do Ogrojca mówi im jesz-
cze o ucisku, jaki ich tu czeka. Świat ma wiele sposobów na gnębienie, uciskanie  
i straszenie ludzi. Zdarza się i najodważniejszym, że przychodzą na nich chwile 
grozy i lęku. Czasem nawet nie o własne życie, ale o najbliższych. Tylko jeden je-
dyny mógł powiedzieć o sobie: Zwyciężyłem świat! Ten, który pokonał zło i grzech 
tego świata własną bezgrzesznością i czystością.
 Dlatego On jeden mógł wejść do chwały Ojcowskiej jako zwycięzca i powie-
dzieć do swoich uczniów: Ufajcie! Nie bójcie się! Ja zwyciężyłem świat!!

Matka Ewa 

 Chryste - Ty wiesz co to strach,  samotność i opuszczenie przez samego 
Boga. Ale też właśnie dzięki Twemu doświadczeniu objawiło się, że one nie mają 
ostatecznego słowa.

Ariane Vermeil

                                                                                      Udostępniła: Grażyna Cimała   
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Dzień Kobiet

Władysława Magiera

	 Z	 tej	 okazji	 godzi	 się	 przypomnieć	 nie	 tylko	 
o	obchodach	tego	święta	w	1911	r.	na	Śląsku	Cieszyń-
skim,	które	organizowała	Dorota	Kłuszyńska,	członkini	
PPS-D	Galicji	i	Śląska	Cieszyńskiego,	czyli	socjalistka.	
To	właśnie	 socjaliści	wywalczyli	prawa	wyborcze	dla	
kobiet,	bo	 jako	pierwszy	ogłosił	 je	w	manifeście	rząd	
lubelski,	 pierwszy,	 jaki	 powstał	 na	 terenie	 ziem	 pol-
skich	po	I	wojnie,	a	kierował	nim	socjalista	I.	Daszyń-
ski,	jeden	z	ojców	naszej	niepodległości.	W	jego	rządzie	
wiceministrem	została	pierwsza	w	historii	Polski	kobie-
ta,	Irena	Kosmowska,	członkini	Polskiego	Stronnictwa	
Ludowego.	 Później	 prawa	 wyborcze	 kobiet	 zostały	
powtórzone	przez	 J.	Piłsudskiego,	 też	działacza	partii	
socjalistycznej	w	dekrecie	o	wyborach	do	parlamentu.	
Oczywiście	 8	 kobiet	 w	 pierwszym	 sejmie	 nie	 mogło	
zmienić	wielowiekowych	 przyzwyczajeń.	 Zrobiły	 jed-
nak	wiele,	by	doprowadzić	do	równości	wobec	prawa	
kobiet	 i	mężczyzn.	Już	wcześniej	Kazimiera	Bujwido-
wa	pisała:	Człowiekiem się czuję, więc ludzkich praw 
żądam,	a	Paulina	Kuczalska	twierdziła,	że prawa kobie-
ty to prawa człowieka	 i	 nie	odkrywała	 tym	powiedze-
niem	bynajmniej	niczego	nowego,	bo przecież kobieta 
nowego społeczeństwa jest społecznie i ekonomicznie 
niezależna, nie podlega uciskowi ani wyzyskowi, rów-
nouprawniona  z mężczyzną  jest panią swych losów.
	 Niestety	nie	wszyscy	tak	pojmowali	wtedy	rolę	
kobiety.	R.	Dmowski,	 twórca	Narodowej	Demokracji,	
również	jeden	z	ojców	naszej	niepodległości,	był	prze-
ciwnikiem	politycznej,	a	nawet	naukowej	działalności	
kobiet.	Otwarcie	głosił,	chociaż	było	to	już	po	przyzna-
niu	nagrody	Nobla		naszej	rodaczce,	M.	Skłodowskiej-
-Curie,	 że:	 umysłowość kobiet jest zupełnie inna niż 
mężczyzn. Jest więc absurdem, aby uniwersytet był do-
stępny dla młodzieży obojga płci. Anomalią jest praca 
zarobkowa kobiet.	I	takie	poglądy	nasze	przodkinie	mu-
siały	przełamywać,	ale	czy	i	dzisiaj	nie	znalazłoby	się	
jeszcze	wielu	przeciwników	pełnej	emancypacji	kobiet,	
może	 wystarczy	 się	 tylko	 rozejrzeć.	 R.	 Dmowski	 po-
tępiał	również	przyznanie	praw	wyborczych	kobietom,	
bo:	po co kobietom głos wyborczy? Albo jest w zgodzie 
z mężem i głosuje jak on czyli jej głos niczego nie zmie-
nia, albo głosuje przeciw mężowi, co wprowadza roz-

dźwięk w rodzinie. 	Mówił	 tak,	 chociaż	 o	 stosunkach	
żony	i	męża	niewiele	mógł	przecież	wiedzieć,	chyba	że	
z	książek,	wszak	całe	życie	był	kawalerem.
	 Kobiety	 uzyskały	 jednak	 prawa	 wyborcze,	 
a	 pierwszą	 kobietą,	 która	 wygłosiła	 przemówienie	 
z	trybuny	sejmowej	była	Zofia	Moraczewska,	socjlistka,	
wybrana	właśnie	 z	 list	PPS-D.	Mówiła	wtedy:	Marzy 
mi się Polska nie tylko na zewnątrz wielka i wpływowa, 
ale i wewnątrz świetnie zagospodarowana, kwitnąca 
zdrowiem i dobrobytem, czysta i bogata. I	 tego	 sobie	
życzmy	z	okazji	dnia	kobiet,	obchodzonego	kiedyś	w	
celu	zdobycia	praw	wyborczych	przez	kobiety.	A	może	
i	dzisiaj	jest	jeszcze	o	co	walczyć,	bo	jak	powiedziała	
inna	działaczka	 sprzed	 stu	 lat:	Wolność tylko dla zwo-
lenników rządu, tylko dla członków partii – choćby 
nawet byli nie wiadomo jak liczni – nie jest wolnością. 
Wolność jest wtedy, gdy jest również wolnością dla my-
ślących inaczej.	Takiego	 rozumienia	wolności	 jeszcze	
dzisiaj	należałoby	uczyć.	Nasze	prababki	odważyły się 
być wolnymi, poznały swoją siłę,	jak	pisała	Maria	Dulę-
bianka.	Swojej	pracy,	zaangażowaniu	i	poświęceniu	za-
wdzięczają	Polki	nadanie	pełni	praw	politycznych,	ale	
nawet	równe	prawa	nie	zawsze	oznaczają	równe	szan-
se	 i	 możliwości.	 Prawnik,	 poseł	 do	 Dumy	 rosyjskiej	 
L.	Petrażycki	na	przełomie	XIX	 i	XX	w.	przewidział,	
że kobiety często będą odsuwane przez mężczyzn mniej 
od nich dzielnych, mniej utalentowanych, mniej od nich 
zasłużonych, nawet przez tych, których jedyną zasługą 
jest to, że są mężczyznami. Przeszkód	rzucanych	kobie-
tom	pod	nogi	było	wiele,	ale	odważnie	walczyły	o	lep-
szy	los,	osiągały	sukcesy,	których	mężczyźni	nie	mogli	
zakwestionować.	Potrafiły	spełniać	swoje	marzenia,	tak	
jak	aktorka	Helena	Modrzejewska,	która	w	II	połowie	
XIX	w.	 odniosła	 ogromny	 sukces	w	USA,	 a	 która	 za-
wsze	mówiła:	ja chcę i będę wielką.	Niestety,	jeszcze	w	
XXI	w.	musimy	często	pokonywać	więcej	przeciwności	
losu	aniżeli	przedstawiciele	płci	odmiennej,	ale	zawsze	
mamy	nadzieję,	że	nasze	następczynie	będą	już	całkiem	
wolne	i	nie	będą	musiały	niczego	się	domagać	i	o	nic	
walczyć.

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Mt 21,22
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Moja przygoda z „Chórem Misyjnym”

  Alleluja. Chwal duszo moja, Pana! 
Chwalić będę Pana, pókim żyw.  

Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. 

Psalm 146,1-2: 

	 Co	mnie	skłoniło	do	zaangażowania	się	w	służ-
bę	śpiewu	na	chwałę	Bożą?	Aby	odpowiedzieć	na	to	py-
tanie,	muszę	wrócić	do	czasów	dzieciństwa.	Urodziłem	
się	w	małej	wsi	należącej	do	Parafii	Ewangelicko-Au-
gsburskiej	 w	 Skoczowie,	 w	 rodzinie	 chłopskiej.	 Mia-
łem	kochanych	 rodziców,	obdarzonych	darem	śpiewu.	
Ojciec	grał	na	skrzypkach,	klarnecie	i	udzielał	się	w	roli	
śpiewaka	 na	 uroczystościach	 pogrzebowych.	 Na	 lek-
cje	 konfirmacyjne	 uczęszczałem	pieszo	 (około	 5	 km),	
gdzie	nauki	prowadził	surowy	proboszcz.	Wymagał	on	
obowiązkowej	znajomości	melodii	jednej	pieśni	z	kan-
cjonału	na	każdą	lekcję.
	 Po	zawarciu	związku	małżeńskiego	zamieszka-
łem	w	 tzw.	 bloku	w	Cieszynie.	W	czasie	 nabożeństw	 
w	 Kościele	 Jezusowym	 miałem	 wielką	 satysfakcję	
ze	 słuchania	 pieśni	 chórów	 z	Cieszyna	 i	 diecezji.	Do	
wstąpienia	do	chóru	zainspirowała	mnie	żona	Urszula,	 
z	którą	wspólnie	udaliśmy	się	na	pierwszą	dla	nas	próbę	
Chóru	Misyjnego.	Miało	 to	miejsce	w	roku	1982.	Dy-
rygentem	chóru	liczącego	wówczas	około	30	osób	był	
śp.	 Jan	Cieńciała.	Dowiedziałem	 się,	 że	 	 najświetniej-
szy	okres	chóru	przypadał	na	czas,	kiedy	dyrygentem	
był	 śp.	 Jan	Kotas	 z	 tzw.	 Zaolzia.	 Jego	 trzy	 córki:	 śp.	
Maryla	Kotas,	śp.	Ewa	Walek	 i	Anna	Kotas	były	wio-
dącymi	głosami	w	sopranach,	altach	i	 tenorach,	a	syn	
Józef	bywał	czasem	takim	„pogotowiem	dyrygenckim”.	 
W	przeciągu	37	lat	mego	śpiewania	zmieniali	się	z	róż-
nych	powodów	chórzyści	i	dyrygenci.	Mnie	osobiście	
zaimponowali	 i	 wywarli	 największy	 wpływ	 na	 moją	
wiarę	 śp.	Kazimierz	Kajzar	 (	 Eryk	 )	 i	 Franek	Cieślar	

rodem	 z	Wisły,	 rocznik	 1922.	W	 tym	 czasie	 chórem	
dyrygowali:	ww.	Jan	Cieńciała,	Halina	Gaszek	(wnucz-
ka	Kotasa),	jej	siostra	śp.	Beata	Walek,	najdłużej	Wie-
sława	Sitarz	(30	lat)	oraz	sporadycznie:	Irena	Kowala,	
Edward	 Kaleta,	Anna	 Ożana,	 Joanna	 Sikora,	 a	 teraz	
Lidia	Konik.	
	 Obecnie	 mieszkamy	 8	 km	 od	 Cieszyna,	 
w	Łączce.	Żona	nie	może	aktywnie	uczestniczyć	w	dzia-
łalności	chóru	ze	względu	na	trudny	dojazd,	obowiązki	
rodzinne	i	endoprotezę	stawu	biodrowego.	Sercem	jest	
jednak	cały	czas	z	nami.	Chór	stanowi	w	pewnym	stop-
niu	moją	drugą	rodzinę.	Mam	radość	ze	śpiewania	na	
chwałę	Pana,	chcę	 to	czynić	 także	sercem	i	całym	ży-
ciem.	Znajomość	słów	wielu	poruszających	pieśni	chó-
rowych	pozwala	mi	w	trudnych	chwilach,	np.	zabiegach	
medycznych,	modlić	się	nimi.	Doświadczałem	takiego	
posilenia	w	czasie	wszczepienia	rozrusznika	serca	czy	
kardiowersji.	 Pieśni	 chrześcijańskie	 zmieniają	 odbiór	
rzeczywistości,	przemieniają	w	jakiś	sposób	nas.	Kiedy	
utożsamiam	się	z	ich	słowami	i	uświadamiam	sobie,	że	
śpiewam	przede	wszystkim	dla	Pana,	inne	rzeczy	scho-
dzą	na	plan	dalszy.	Razem	z	Dietrichem	Bonhoefferem	
mogę	szczerze	wyznawać:

Przez dobrą moc Twą, Panie otczony, 
przeżywać mogę każdy dzień i rok.

Wiernością Twoją jestem pocieszony, 
      wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.

Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
Nie lękam się, co mi przyniesie dzień,

Ty jesteś ze mną ciągle od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.

   Stanisław Stanieczek
emerytowany nauczyciel  

 A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zapraw-

dę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da 

wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, 

aby radość wasza była zupełna.

Jan 16,23-24
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Trochę historii

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 253

W³adys³aw 
Sosna

 02.04.1919:	 w	 Wiedniu	 zmarł	 Herman Got-
tlieb Helmer,	architekt,	pracownik	biura	projektowego	
firmy	Fellner	&	Helmer	w	Wiedniu,	specjalizującej	się	
w	budowie		nowoczesnych	gmachów	teatrów	w	wielu	
krajach	europejskich.	
	 Hermann	 Helmer	 urodził	 się	 w	 Harburgu	
13.06.1849	r.	Po	studiach	w	Akademii	Sztuk	Pięknych	
w	Monachium	zgłosił	się	do	pracy	w	atelier	Ferdynanda	
Fellnera,	seniora,	w	Wiedniu.	Po	jego	śmierci	w	1872	
r.	 utworzył	 z	 synem	 tego	 ostatniego	 także	 Ferdynan-
dem	 (juniorem)	 Biuro	 Projektowe	 Fellner	 &	 Helmer,	
zatrudniające	dwudziestu	architektów.		Wśród	licznych	
projektów	gmachów	pożytku	publicznego	znajdujemy	
banki,	hotele,	domy	towarowe,	a	także	rezydencje	moż-
nowładcze.	Specjalnością	Biura		była	budowa	teatrów	

dramatycznych	 i	 operowych	 
w	 konwencji	 od	 włoskiego	
renesansu	 do	 secesji.	 Są	 	 to	
obiekty	 trójczłonowe	 z	 wy-
stawnym	 westybulem,	 wie-
lokondygnacyjną	 salą	 wido-
wiskową	 i	 sceną	 oddzieloną	
żelazną	 kurtyną.	 Łącznie	 za-
projektowano	 i	 wybudowano	
48	teatrów	w	różnych	krajach	
Europy,	wśród	nich	w	Pradze,	
Budapeszcie,	 Zurychu,	 Ber-

linie,	Hamburgu,	Sofii,	Odessie,	Wiesbaden,	Berndorf,	
Klagenfurt,	także	na	terenie	ziem,	które	po	1918	r.		zna-
lazły	się	w	granicach	Polski	w:	Toruniu	(1904),	Łańcu-
cie,	Brzesku,	Bielsku	(1905)		i	w	Cieszynie	(1910).	Ten	
ostatni	 jest	 perełką	 architektury	 secesyjnej	w	mieście.	
Po	upadku	Austro	 –	Węgier	w	1919	 r.	Biuro	 z	 braku	
zamówień	zostało	rozwiązane.	

-	oOo	-	
 02.04.1944: w	 trzynieckim	 szpitalu	 zmar-
ła	 	 działaczka	 narodowa	 Maria Sojka.	 Pochodziła	 
z	wielodzietnej	rodziny	Jana	i	Ewy	Biłko.	Urodziła	się	
17.07.1875	r.	w	Lesznej	Górnej.	Matka	oddała	ją	na	trzy	
lata	 na	 wychowanie	 do	 zakładu	 Sióstr	 Boromeuszek	
w	 Cieszynie,	 gdzie	 zdobyła	 także	 elementarne	 wia-

domości	 i	 przysposobienie	
do	 życia.	W	młodym	wieku	
wyszła	 za	 mąż	 za	 wdowca	
z	 trojgiem	 dzieci,	 prowa-
dziła	 gospodarstwo	 rolne	
w	 Oldrzychowicach.	 Gdy	 
z	 inicjatywy	 ks.	 Józefa	 Lon-
dzina	 powstał	 	 Polski	 Zwią-
zek	 Niewiast	 Katolickich	 w	
Księstwie	 Cieszyńskim	 (1909),	 stała	 się	 jego	 aktyw-
nym	członkiem.	Ona	też	weszła	w	1918	r.	w	skład	Rady	
Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego	z	ramienia	Związ-
ku	Śląskich	Katolików,	którego	 także	była	członkinią,	
uczestniczyła	 w	 wiecach	 i	 manifestacjach	 patriotycz-
nych.	 Często	 również	 wyjeż-
dżała	 w	 składzie	 delegacji	
do	 Warszawy,	 Budapesztu	 
i	 Rzymu.	Aresztowana	 przez	
Czechów	w	1938	r.,	uzyskała	
wolność	na	zasadzie	wymiany	
więźniów.	W	 czasie	 II	wojny	
światowej,	 jako	osobie	z	 listy	
przeznaczonych	 do	 likwida-
cji,	udawało	się	jej	przez	dwa	
lata	 ukrywać	 na	 terenie	 Pro-
tektoratu	Czech	i	Moraw.	Gdy	
tylko	 zjawiła	 się	w	Oldrzychowicach,	 	 została	 namie-
rzona	przez	gestapo,	2.04.1942	r.	została	aresztowana	
w	Cieszynie	i	wywieziona	do	obozu	koncentracyjnego.	
Gdy	stan	jej	zdrowia	stał	się	krytyczny,	w	marcu	1943	r.	
została	zwolniona	do	domu.	Próby	uratowania	jej	życia	 
w	 szpitalu	 w	 Trzyńcu	 pozostały	 bez	 oczekiwanego	
efektu.	

-	oOo	-
 05.04.1894:	 w	 Moszczeni-
cy	 w	 wielodzietnej	 rodzinie	 chłop-
skiej	 urodził	 się	Rudolf Ranoszek.	
Po	 ukończeniu	 szkoły	 podstawowej	 
w	 rodzinnej	 wówczas	 wiosce,	 
w	 1906	 r.	 rozpoczął	 dalszą	 naukę	 
w	 Państwowym	 Gimnazjum	 Kla-
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sycznym	w	Gliwicach.	Już	wówczas	wykazywał	duże	
zainteresowanie	 starożytnymi	 dziejami	 Bliskiego	
Wschodu	 i	 opanował	 język	 hebrajski.	 Studia	 z	 zakre-
su	 filologii	 podjął	 w	 1914	 r.	 we	Wrocławiu,	 a	 ukoń-
czył	 je	 zdobyciem	 tytułu	 doktorskiego	 (1922)	 za	 roz-
prawę	o	korespondencji	pomiędzy	władcami	Hetytów		
i	 Babilonu.	 	 Początkowo	 pracował	 jako	 nauczyciel	 
w	 gimnazjach	 w	 	 Rybniku,	 następnie	 w	 Katowicach,	
jednak	już	w	1929	r.	poświecił	się	całkowicie	badaniom	
językoznawczym;	 przez	 rok	 był	 asystentem	 w	 Insty-
tucie	Orientalistycznym	na	Uniwersytecie	Lwowskim,	 
w	1935	habilitował	się	z	hetytologii	i	asyrologii	na	Uni-
wersytecie	Warszawskim	i	otrzymał	asystenturę.	Czas	
II	wojny	światowej	spędził	jako	robotnik	przymusowy	
w	Watensted	koło	Brunszwiku.	Gdy	w	1946	 r.	wrócił	
do	 Warszawy,	 przyczynił	 się	 do	 utworzenia	 od	 pod-
staw	Katedry	Filologii	Starożytnego	Wschodu,	od	1949	
r.	 jako	 profesor	 nadzwyczajny,	 od	 1954	 jako	 kierow-
nik	 Katedry,	 awansowany	 na	 profesora	 zwyczajnego	 
w	1958	r.	Po	sześciu	latach	przeszedł	na	emeryturę.	Przez	
cały	czas	prowadził	badania	językoznawcze	Sumerów,	
Asyryjczyków	i	Hetytów.	Plonem	jego	badań	jest	wybór	
tekstów	babilońskich	w	tłumaczeniu	do	antologii	„Ryl-
cem	 i	 trzciną:	myśli	 starożytnego	Wschodu”	 	 (1959).	 
W	 1985	 r.	 został	 obdarzony	 tytułem	 doktora	 honoris	
causa	 Uniwersytetu	 Śląskiego.	 Zmarł	 w	 Jastrzębiu	
Zdroju	 8.04.1986	 r.	 Żył	 niezmiernie	 skromnie,	 całko-
wicie	pochłonięty	mozolnym	odczytywaniem	zachowa-
nych	 hieroglifów	 znad	Eufratu	 i	Tygrysu,	 choć	 nigdy	
nie	 było	 mu	 danym	 stanąć	 w	 Babilonii.	 Pracował	 ci-
cho,	poza	kręgiem	współpracowników	w	kraju	prawie	
nieznany,	w	Europie	zaliczany	do	wybitnych	znawców	
tajemnic	kamiennych	tabliczek.	

-	oOo	-
 07.04.1894:	 w	 Kro-
śniewicach	 koło	 Kutna	 uro-
dził	się	Zygmunt Szweykow-
ski,	syn	farmaceuty	Ildefonsa	
i	 Zofii	 z	 Chmielińskich.	 Po	
dwóch	 latach	 nauki	 w	 gim-
nazjum	 w	 Pułtusku	 został	
wydalony	 z	 powodu	 udziału	
w	 strajku	 szkolnym	 (1905).	
Dalszą	 naukę	 kontynuował	 
w	 prywatnym	 gimnazjum	

realnym	 Witolda	 Wróblewskiego	 w	 Warszawie.	 Aby	
zdobyć	prawo	do	studiów,		w		1913	r.	zdał	maturę	jako	
eksternista.	W	 latach	 1915	 –	 1920,	 za	 wyjątkiem	 lat	
służby	wojskowej,	 zaliczył	 studia	na	Wydziale	Huma-
nistycznym	Uniwersytetu	Warszawskiego,	zakończone	
uzyskaniem	 tytułu	 doktorskiego.	 Przez	 rok	 pracował	 
w	 Bibliotece	 Krasińskich	 w	 Warszawie,	 potem	 jako	
polonista	w	Gimnazjum	Żeńskim	 im.	 J.	 Słowackiego	 
w	Warszawie;	 nawiązał	 także	 kontakty	 z	 Uniwersyte-

tem	Lwowskim,	współpracował	z	„Ruchem	Literackim”	
w	Krakowie,	od	1926	r.	włączył	się	do	prac	Komisji	do	
Badań	nad	Historią	Literatury	i	Oświaty	w	Polsce.	Po	
habilitacji	we	 Lwowie,	w	 1929	 r.	wyjechał	 na	 studia	
do	Paryża	 a	następnie	podjął	 ćwiczenia	 i	wykłady	na	
Uniwersytecie	Lwowskim,	od	1934	na	Wolnej	Wszech-
nicy	Polskiej	w	Warszawie	i	w	Łodzi		już	jako	profesor	
nadzwyczajny.	Od	tego	też	czasu	był	stałym	współpra-
cownikiem	Komisji	Historii	Literatury	Polskiej	Akade-
mii	Umiejętności.	W		tym	czasie	powstała	jego	cenna	
rozprawa	 o	 rozwoju	 powieści	 w	 Polsce	 pt.	 „Powieść	
w	 latach	 1776	 –	 1930”.	Tuż	 przed	wybuchem	 II	woj-
ny	światowej	uzyskał	nominację	profesora	zwyczajne-
go	Uniwersytetu	 Poznańskiego.	W	 czasie	wojny	 prof.	
Szweykowski	 był	 dziekanem	Wydziału	Filozoficzno	–	
Humanistycznego	tajnego	Uniwersytetu	Ziem	Zachod-
nich,	prowadził	także	wykłady	w	gimnazjum	i	liceum	
im.	J.	Słowackiego	w		Warszawie.	Już	w	1945	r.	wyje-
chał	do	Poznania,	by	objąć	Katedrę	Literatury	Polskiej	
na	Uniwersytecie	Poznańskim,	rok	później	uzyskał	 ty-
tuł	profesora	zwyczajnego	Historii	Literatury	Polskiej	
na	 Wydziale	 Humanistycznym	 tegoż	 Uniwersytetu	 
i	objął	kierownictwo	Zakładu	Literatury	Polskiej	XIX	w.	
W	latach	1945	–	1948	prowadził	także	wykłady	z	lite-
ratury	w	Liceum	dla	Pracujących.	Emerytury	doczekał	 
w	 1964	 r.	 Był	 członkiem	wielu	 gremiów	 naukowych,	
m.in.	Towarzystwa	Naukowego	we	Lwowie	(od	1929),	
Warszawskiego	 Towarzystwa	 Naukowego	 (1945),	 Po-
znańskiego	Towarzystwa	Przyjaciół	Nauk	(1947),	Pol-
skiej	 Akademii	 Umiejętności	 (1950);	 był	 także	 rze-
czoznawcą	 Centralnej	 Komisji	 Kwalifikacyjnej	 dla	
Pracowników	Nauki,	miał	swój	udział	w	pracach	Rady	
Naukowej	Instytutu	Badań	Literackich	PAN	i	in.	
	 Główną	 dziedziną	 zainteresowań	 profesora	
była	w	 zasadzie	 jedna	 epoka	 –	 pozytywizm.	Nikt	 tak	
jak	 on	 nie	 zgłębił	 wszystkich	 jego	 tajników.	 Należał	
do	tych,	który	„nie	olśniewał	swoimi	dociekaniami,	za	
to	 potrafił	 przekonywać”	 	 (Juliusz	 Kleiner).	 Przewer-
tował	 dorobek	 co	ważniejszych	 koryfeuszy	 pozytywi-
zmu,	choćby	Henryka	Rzewuskiego,	Aleksandra	Świę-
tochowskiego,	 Zygmunta	 Kaczkowskiego,	 Tomasza	
Jeża,	 Józefa	 Kraszewskiego,	 Józefa	 Korzeniowskiego	
–	Conrada	 czy	Władysława	Reymonta,	 najwięcej	 uwa-
gi	poświęcając	mistrzowi,	twórcy	magnum	opus	epoki	
Bolesławowi		Prusowi.	Oprócz	monografii	„Twórczość	
Bolesława	Prusa”	 (1947,	1972),	 jak	 i	 studiów	o	głów-
nych	 jego	powieściach	 (m.in.	„’Lalka’	Bolesława	Pru-
sa”),	 	 przyczynił	 się	 do	 krytycznego	 wydania	 „Pism”	
(dwukrotnie	w	latach	1935	–	1936	oraz	1948	–	1950)	, 
a	 zwłaszcza	 emisji	 dwudziestu	 tomów	 jego	 „Kronik”.	
Na	 drugim	 miejscu	 postawił	 profesor	 Henryka	 Sien-
kiewicza,	poświęcając	mu	szkice:	„’Trylogia’	Henryka	
Sienkiewicza”	(1961)	i	drugi	raz	„’Trylogia	Sienkiewi-
cza	i	inne	szkice	o	twórczości	pisarza”	(1973).	„Trylo-
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gię”	zakwalifikował	jako	swego	rodzaju	baśń,	łagodząc	
zarzut	rozminięcia	się	pisarza	z	faktami	historycznymi.	
Inaczej	 też	 odczytał	 dzieło	Adama	Mickiewicza	 „Pan	
Tadeusz”	 jako	„poemat	humorystyczny”.	Zbiorem	wy-
kładów	radiowych	poświęconych		czołowym	postaciom	
polskiej	 literatury	 są	 „Sylwetki	 literackie”.	Wszystkie	
prace	charakteryzowała,	podobnie	jak	wykłady	–	„pięk-
na,	potoczysta	polszczyzna	wolna	od	udziwnień	 i	me-
andrycznych	zakrętów”	(Edmund	Jankowski).	Cieszył	
się	 profesor	 wielką	 estymą	 wśród	 swoich	 słuchaczy	 
i	czytelników	a	także	znawców	przedmiotu,	należał	do	
grona	 najwybitniejszych	 znawców	 literatury	 polskiej	
zwłaszcza	II	połowy	XIX	i	początków	XX	w.	Nie	zno-
sił	taniej	popularności	i	klakierstwa.	Zmarł	w	Poznaniu	
11.02.1978	r.	Szkoda	tylko,	że	tak	szybko	objął	go	cień	
zapomnienia.	

-	oOo	-
 10.04.1919:	 w	 Lutyni	 Dolnej	 (dziś	 CzR)	 uro-
dził	się	Tadeusz Krzystek,	syn	Stefana	i	Otylii	z	domu	
Turke.	Po	ustanowieniu	nowej	granicy	polsko-	czeskiej	
w	1920	r.	rodzice	przenieśli	się	do	Wodzisławia.	Tam	też	
Tadek	uczęszczał	do	szkoły	podstawowej,	a	następnie	
do	gimnazjum	w	Rybniku,	musiał	jednak	poprzestać	na	
trzeciej	klasie	(1933).	Rodziców	nie	stać	było	na	utrzy-
manie	syna	w	gimnazjum.	Jakiś	czas	jako	wolontariusz	
pracował	w	magistracie	w	Wodzisławiu,	potem	zgłosił	
się	do	Junackich	Hufców	Pracy.	W	latach	1936	–	1938	
zaliczył	 wszystkie	 stopnie	 pilotażu	 szybowcowego	 
w	 szkołach	 szybowcowych	 na	 Chełmie,	 w	 Polichnie,	
Pińczowie	 i	 Bezmiechowej.	 Po	 odzyskaniu	 Zaolzia	
w	 1938	 r.,	 rodzice	 wrócili	 do	 Lutyni,	 a	 Tadeusz	 zna-
lazł	pracę	w	kopalni	węgla	w	Pietwałdzie	jako	górnik.	
Pod	koniec	kwietnia	1939	r.	ochotniczo	rozpoczął	służ-
bę	wojskową,	przydzielony	do	II	Kompanii	Batalionu	
Szkolnego	 Lotnictwa	 w	 Świeciu,	 gdzie	 zdobył	 kwa-
lifikacje	mechanika.	 Po	wybuchu	 II	wojny	 światowej	
Kompania	 została	 przetransportowana	 do	 Zdołbuno-
wa	 na	 granicy	 z	 ZSRR,	 na	 krótko,	 gdyż	 po	wtargnię-
ciu	wojsk	 sowieckich	 na	 terytorium	 Polski	 kompanię	
wycofano	 znad	 granicy.	Niestety	 już	 25.09.	 pod	wsią	
Boża	Wola	 została	 wzięta	 do	 niewoli	 rosyjskiej.	 Pie-
chotą	 bądź	 transportem	 kolejowym	 przemieszczano		
jeńców	z	obozu	 	do	obozu	w:	Radziwiłłowie,	 	Sytnie,		
Rodatyczach,	 w	 lutym	 do	 Janowa	 (1941)	 i	 Skniłowa.	 
W	 każdym	 z	 obozów	 jeńcy	 zatrudnieni	 byli	 przy	 ro-
botach	ziemnych	i	drogowych.	Po	napaści	Niemiec	na	
ZSRR	(22.06.1941),	ok.	2000	jeńców	pędzono	w	strze-
żonym	konwoju	przez	23	dni	(800	km)	aż	nad	Dniepr	i	
po	przeprawie	przez	rzekę	na	stacji	Zołotonosza	załado-
wano	na	pociąg	zdziesiątkowany	niemieckim	nalotem,	
rozstrzeliwaniami	 przez	 strażników	 NKWD	 i	 śmier-
cią	głodową	tych,	co	przeżyli	i	dowiózł	do	Charkowa,	 
a	stąd	do	obozu	jenieckiego	w		Starobielsku	(26.07.1941).	
Tu	dotarła	do	jeńców	hiobowa	wiadomość.	Na	podsta-

wie	 porozumienia	 zawartego	 przez	 gen.	 Władysława	
Sikorskiego	z	ZSRR	o	amnestii	Polaków,	24.08.1941	r.	
Krzystek	znalazł	się	wśród	uwolnionych	szczęśliwców	
i	zgłosił	się	do	służby	w	organizowanej	przez	gen.	Wła-
dysława	 Andersa	 armii	 Wojska	 Polskiego.	 9.09.1941	
r.	 został	 zaszeregowany	 do	 zgrupowania	 lotników	 w	
Tockoje	 i	wraz	 z	nim	przemieszczony	do	Krasnowod-
ska	nad	Morzem	Kaspijskim.	Ostatecznie	4.04.1942	r.	
na	 pokładzie	 tankowca	 „Stalin”	 uformowana	Eskadra	
Łącznikowa	wylądowała	w	Pahlewi	(Persja),	a	stąd	po	
przerzuceniu	do	portu	Bandur	Shahpur,	drogą	morską	
dotarła	 do	 Palestyny.	 Wreszcie	 pod	 koniec	 września	
eskadrę	przewieziono	do	Suezu	i	zaokrętowano	na	sta-
tek,	który	po	opłynięciu	Afryki	31.10.1942	r.	dopłynął	
do	Glasgow	w	Wielkiej	Brytanii.	Po	przyjęciu	do	Pol-
skich	Sił	Powietrznych,	z	powodu	wady	oka	Krzystek	
skierowany	został	do	polskiej		Szkoły	Pilotażu	Począt-
kowego	w	Newton	jako	pomocnik	mechanika	do	prac	
pomocniczych,	 a	 następnie	 polskiej	 Lotniczej	 Szkoły	
Technicznej	w	Halton,	gdzie	zdobył	kwalifikacje	przy-
rządowca	pokładowego.	4.08.1943	r.	uzyskał	przydział	
do	 302	Dywizjonu	Myśliwskiego	 (Poznańskiego).	 Po	
przeszkoleniu	 uzupełniającym	 w	 Halton	 z	 zakresu	
znajomości	 celowników	 żyroskopowych,	 2.05.1944	 r.	
rozpoczął	służbę	w	133	Skrzydle	Myśliwskim	w	Cool-
ham,	w	składzie	którego	znajdował	306	i	315	Dywizjon	
Myśliwski	 (Toruński	 i	 Dębliński).	 8.10.1945	 r.	 prze-
niesiony	został	na	stanowisko	instruktora	do	Lotniczej	
Szkoły	Technicznej	w	Cammeringham	a	po	ukończeniu	
kursu	metodycznego	w	szkole	Cosford	awansował	do	
samodzielnego	 instruktora	 z	 uprawnieniami	 szkolenia	
specjalistów	 przyrządów	pokładowych.	Z	 początkiem	
1947	 r.,	 po	 rozformowaniu	 Polskich	 Sił	 Zbrojnych	
zgłosił	 się	 do	 Polskiego	 Korpusu	 Przysposobienia	 
i	 Rozmieszczenia.	 	 Służył	 w	 szkole	 technicznej	 
w	Melksham,	gdzie	uzyskał	kolejną	specjalizację	z	za-
kresu	 strojenia	busol	 i	 zatrudniony	 jako	podoficer	 sta-
cyjny	w	 szkołach	w	Driffield	 i	 Felwell.	 Szeregi	 	woj-
ska	opuścił	13.11.1947	r.	Mając	solidne	przygotowanie	 
z	 zakresu	 mechaniki	 precyzyjnej,	 po	 przyuczeniu	 się	 
u	teścia	podjął	pracę	w	jego	zakładzie	zegarmistrzowskim	 
w	Londynie,	a	po	zaliczeniu	kursu	uzyskał	najwyższy	
stopień		cechu		Brytyjskiego	Instytutu	Zegarmistrzostwa	
(1954).	Wkrótce	przeniósł	się	do	Croydon,	podejmując	
pracę	 w	 laboratorium	 doświadczalnym	 firmy	 Creed	 
&	Co,	a	równocześnie	uczęszczał	na	zajęcia	wieczoro-
we	na	politechnice,	uzyskując	 tytułu	 inżyniera	mecha-
nika	w	1957,	a	dwa	lata	później	inżyniera	elektryka.	W	
1984	r.	doczekał	emerytury.	
	 Już	 od	 1945	 r.	 udzielał	 się	 w	 Samopomocy	
Lotniczej,	późniejszym	Stowarzyszeniu	Lotników	Pol-
ski	w	Wielkiej	Brytanii,	w	 latach	1975	–	 1999	pełnił	
obowiązki	 sekretarza	 generalnego.	 Na	 zlecenie	 SLP	
wraz	 z	 żoną	Anną	 opracował	 listę	 osobową	 Polskich	
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Sił	Powietrznych	w	Anglii	z	lat	1940	–	1947.	Lista	ta	
była	 wydana	 trzykrotnie.	 Był	 także	 członkiem	 Komi-
sji	Weryfikacyjnej	Rady	Narodowej	RP	działającej	przy	
Rządzie	Polskim	w	Londynie	(1983	–	1985).	Wreszcie	
w	latach	1952	–	1980	uczestniczył	w	życiu	sportowym	
Klubu	 Szybowcowego	 Stowarzyszenia	 Lotników	 Pol-
skich	w	Lasham,	w	 latach	 1965	 –	 1978	 pełniąc	 funk-
cję	prezesa.	Wstąpił	także	do	aeroklubu	czynnego	przy	
lotnisku	 	 Shoreham,	 gdzie	 doczekał	 cywilnej	 licencji	
pilota	 motorowego.	 Wycofał	 się	 z	 pracy	 społecznej	 
w	2004	r.	 (liczył	wówczas	85	 lat)	 i	zamieszkał	w	Pol-
skim	 Ośrodku	 Mieszkaniowym	 w	 Penrhos	 (Walia).	
Major	w	 stanie	 spoczynku,	wyróżniony	wieloma	 	 od-
znaczeniami	zmarł	18.02.2013	r.,	pochowany	na	Cmen-
tarzu	Lotników	Polskich	w	Newark.	

-	oOo	-
 19.04.1994:	50	lat	temu	we	wtorek	19.04.1944	

r.	w	godzinach	popołudniowych	rozegrały	się	ostatnie	
chwile	życia Józefa Smolińskiego	(ps.	„Tygrys”)	człon-
ka	oddziału	AK	„Garbnik”.	Trzeci	pluton	Oddziału	pod	
dowództwem	Józefa	Kamińskiego	(ps.	„Strzała”)	dzia-
łał	na	pograniczu	Żywiecczyzny	 i	Śląska	Cieszyńskie-
go.	 	 Obaj	 wspomniani	 partyzanci	 wracali	 pociągiem	 
z	Żywca	przez	Bielsko	do	Cieszyna.	W	okolicach	Grodź-
ca	zauważyli,	że	współpasażerami	są	dwaj	eskortowani	
jeńcy	rosyjscy.	Działając	z	zaskoczenia,	unieszkodliwi-
li	eskortę	i	uwolnili	jeńców,	którzy	natychmiast	uciekli.	
Nie	wiemy,	co	było	powodem,	że	mimo	to	postanowili	
obaj	jechać	dalej	do	Cieszyna.	Tu	zastali	dworzec	oto-
czony	wojskiem.	 Józef	Kamiński	 spokojnie	 przeszedł	
przez	kontrolę	między	barierkami	w	budynku	dworco-
wym.	 Smolińskiego	 zatrzymano.	 Nie	 zwlekając,	 wy-
rwał	się	żandarmerii	i	ostrzeliwując	się,	położył	sześciu	
ścigających;	mimo	odniesionej	 rany,	uciekał	nasypem	
torowiska,	siejąc	popłoch	wśród	gawiedzi	korzystającej	
z	 rozrywki	objazdowego	„wesołego”	miasteczka	przy	
ul.	 Liburnia.	 Prawdopodobnie	 przez	 Benedyktyńską,	
Michejdy	 i	 Zamkową,	 a	 następnie	 Stromą,	 udało	mu	
się	wbiec	od	tyłu	do	kamienicy	przy	ul.	Głębokiej	56	i	
wydostać	na	dach.	Ostrzeliwany	z	sąsiednich	kamienic,	

nie	mając	żadnych	szans	ucieczki,	zniszczył		dokumen-
ty	 i	 pieniądze	 i	 nie	 chcąc	wpaść	w	 ręce	 napastników,	
sam	się	zastrzelił.	Wydarzenie	to	przypomina	skromna	
tabliczka	pamiątkowa	na	wymienionej	wyżej	kamieni-
cy.	Niestety	nic	bliższego	o	Poległym	w	nierównej	wal-
ce	nie	udało	się	odnaleźć.	

-	oOo	-
 21.04.1919:	 w	 Or-
łowej	 urodziła	 się	Wanda 
Delong,	córka	Jerzego	i	Ju-
lii	 z	 domu	Liberda.	Kształ-
ciła	się	w	Szkole	Wydziało-
wej	 w	 Czeskim	 Cieszynie,	 
a	 następnie	 w	 Gimnazjum	
im.	 Antoniego	 Osuchow-
skiego	w		Cieszynie,	gdzie	
w	 1937	 r.	 uzyskała	 świa-
dectwo	 dojrzałości.	 Przez	
cały	 czas	 nauki	 szkolnej	
udzielała	się	w	harcerstwie,	
została	 zastępową,	 uczest-
niczyła	w	biwakach	i	obozach,	swoje	zdolności	manu-
alne	ujawniła	w	opanowaniu	sztuki	haftowania.	 	Lata	
1937	 –	 1939	 spędziła	 w	 Warszawie,	 będąc	 słuchacz-
ką	 Szkoły	 Nauk	 Ekonomicznych,	 na	 chleb	 zarabiała	 
w	Fabryce	 Żarówek	Osram,	 zaś	wolny	 czas	 spędzała	
na	zajęciach	w	Akademickim	Klubie	Sportowym	jako	
pływaczka.	 Po	 zajęciu	 Warszawy	 przez	 wojska	 nie-
mieckie,	w	październiku	1939	 r.	wróciła	do	Cieszyna	 
i	nawiązała	kontakt	z	ruchem	podziemnym	ZWZ	–	AK,	
wraz	 z	 siostrą	 Heleną	 prowadziła	 zbiórkę	 żywności,	 
a	 paczki	 przekazywała	 do	Generalnej	 Gubernii,	 bądź	
uwięzionym	w	 lagrach	żołnierzom	polskim.	 	Niestety	
w	 październiku	 1941	 r.	 na	 skutek	 denuncjacji	 została	
aresztowana,	 osadzona	 w	 więzieniu	 w	 Cieszynie,	 po-
tem	przewieziona	do	Lipska	(styczeń	1942),	a	następnie	
do	Katowic	 (maj	1942),	gdzie	Sąd	Krajowy	skazał	 ją	
na	5	lat	ciężkiego	więzienia	(19.05.1942).		Przekazana	
do	zakładu	karnego	w	Jaworzu	(20.06.1942),	niepełna	
rok	 później	 przetransportowana	 została	 do	 Wadowic.		
Stąd	 po	 dwóch	miesiącach	 (28.06.1943)	 udało	 się	 jej	
zbiec	i	dotrzeć	aż	do	Krakowa,	a	następnie	do	Warsza-
wy.	W	listopadzie	1943	r.	wróciła	do	rodziców	w	Cie-
szynie.	Pod	osłoną	nocy	swoimi	dróżkami	docierała	do	
punktu	kontaktowego	na	Ostrym.	Wśród	powierzonych	
jej	zadań	było	wykonanie	zdjęć	i	szkiców	terenowych	
lokalizacji	 punktów	 zrzutu	 broni	 i	 lekarstw	 dla	 załóg	
samolotów	 RAF	 kierowanych	 na	 terytorium	 Polski.	
Niestety	 na	 jednym	 z	 takich	 wypadów	 (19.09.1944)		
napotkała	 patrol	 wojskowy,	 który	 doprowadził	 ją	 do	
nadleśnictwa	w	Tyrze,	 a	 stąd	 żandarmeria	 przewiozła	
ją	do	Cieszyna.	Zginęła	w	Mistrzowicach,	zastrzelona	
pod	lasem	2.10.1944	r.	Pochowana	została	przez	miesz-
kańców	 wprost	 w	 ziemi,	 dopiero	 w	 1945	 r.	 została	 
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z	należną	czcią	złożona		na	ewangelickim	cmentarzu	w	
Mistrzowicach.

-	oOo	-
  30.04.1944:	 w	 obo-
zie	 koncentracyjnym	 w	 Mau-
thausen	 zmarł	Władysław Za-
rembowicz,	 według	 zeznania	
jednego	 ze	 współwięźniów,	
żywcem	spalony.	
	 	 Przodkowie	 Włady-
sława	 Zarembowicza	 pocho-
dzili	z	Wielkopolski,	w	XIX	w.	
osiedlili	 we	 Wrocławiu.	 Tam	
właśnie	urodził	się	Władysław	–	
20.08.1918	r.	Od	najmłodszych	

lat	wychowywany	był	w	duchu	głęboko	patriotycznym.	
Swoją	 wiedzę	 w	 tym	 zakresie	 umacniał	 na	 zajęciach	 
w	Domu	 Polskim	we	Wrocławiu,	 uczestniczył	w	 róż-
nych	uroczystościach	polonijnych,	na	których	deklamo-
wał	wiersze	 poetów	 polskich.	Mając	 lat	 8	wstąpił	 do	
harcerstwa,	 rychło	 ujawnił	 swój	 talent	 organizacyjny,	
szybko	 awansował	 do	 zastępowego,	 a	 w	 1937	 r.	 dru-
żynowego.	 Zasilił	 	 także	 szeregi	 Związku	 Polaków	 
w	Niemczech.	Udzielał	się	w	chórze	„Harmonia”	i	kół-
ku	dramatycznym	Domu	Polskiego.	Skromne	dochody	
matki	Anny,	 krawczyni,	 nie	 starczały	 na	 zapewnienie	
synowi	nawet	pełnego	średniego	wykształcenia	i	rozwi-
nięcia	jego	umiejętności	malowania	i	rysowania,	a	także	
muzykowania.	Dorabiał	 jako	kolporter	wychodzących	
we	Wrocławiu	czasopism	„Młody	Polak	w	Niemczech”	
i	„Mały	Polak	w	Niemczech”.	Gdy	uzyskał	małą	maturę,	
znalazł	zatrudnienie	jako	kreślarz,		ale	cały	wolny	czas	
poświęcał	harcerstwu,	organizował	zbiórki,	wycieczki	 
i	kolonie	letnie	polskich	dzieci	do	Polski,	uczestniczył	
w	zlotach,	m.in.	w	Warszawie.	6.03.1938	r.	brał	udział	 
w	Kongresie	Polaków	zamieszkujących	w	Niemczech	 
w	Berlinie.	To	wszystko	jednak	skrzętnie	notowane	było	
przez	hitlerowskich	funkcjonariuszy;	obręcz	kolejnych	
ograniczeń	coraz	bardziej	się	zacieśniała.	Zakaz	nosze-
nia	mundurków	harcerskich	był	jedną	z	pomniejszych	
szykan.	Rozpoczęcie	II	wojny	światowej	przez	hitlerow-
skie	Niemcy	 zaznaczyło	 się	 pogwałceniem	wszelkich	
praw	Polaków	w	Niemczech.	Już	w	pierwszych	dniach	
września	1939	 r.	 aresztowano	znaczną	część	wrocław-
skich	działaczy	polonijnych,	w	tym	także	matkę	Annę,	
którą		osadzono	w	obozie	w	Ravensbrueck.		Władysław	
został	pochwycony	w	Kłodzku	(20.09.1939).	Przewie-

ziony	 do	Wrocławia,	 został	 poddany	wyrafinowanym	
„przesłuchaniom”,	był	przerzucany	do	więzień	w	Brze-
gu	 i	 Wołowie,	 wreszcie	 do	 obozu	 koncentracyjnego	 
w	 Buchenwald,	 a	 następnie	 Mauthausen.	 Zwolnionej	 
z	 obozu	matce	wspaniałomyślnie	 (!)	 przekazano	 urnę	 
z	 prochami	 jej	 jedynego	 syna,	 które	 pochowała	 na	
cmentarzu	 św.	Wawrzyńca	we	Wrocławiu.	Ona	 sama	
dożyła	82	lat,	zmarła	we	Wrocławiu	6.10.1979	r.,	zosta-
ła	pochowana	na	tymże	cmentarzu.	

- oOo -

Wspomnijmy ponadto: 

 02.04.1969:	†	zginął	w	katastrofie	lotniczej	pod	
Policą	 w	 Zawoi	Zenon Klemensiewicz,	 językoznaw-
ca,	 dydaktyk,	 profesor	 Uniwersytetu	 Jagiellońskiego,	
członek	 rzeczywisty	Polskiej	Akademii	Nauk,	 popula-
ryzator	kultury	języka,	autor	cennych	prac:		„Dydakty-
ka	nauki	o	języku	ojczystym”,	„Zarys	składni	polskiej”,	
„Historia	 języka	polskiego”	 (3	 t.),	 „W	kręgu	 języka	 li-
terackiego	 i	 artystycznego”	 Patrz:	 odc.	 222,	 „Wieści	
Wyższobramskie”			2016/09,	s.	8	–	9.	

 08.04.1919:	†	ks. dr Józef Pindór,	duszpasterz	
ewangelicki	 w	 Znojmie,	 potem	 słoweńskim	 Osjeku,	
gdzie	 zorganizował	 życie	 zborowe	 i	 wybudował	 ko-
ściół,	 opracował	 i	wydał	 kilka	 publikacji	 związanych	
z	historią	i	kulturą	Słoweńców	i	Chorwatów	oraz	kilka	
podręczników,	 następnie	 proboszcz	w	Trzyńcu,	 gdzie	
rozwinął	działalność	charytatywną,	zmarł	w	Cieszynie.	
Patrz:	 odc.	 201,	 „Wieści	 Wyższobramskie”	 2014/12,	 
s.	15	–	16.		

 20.04.1919: * Ludwik Konarzewski,	 jun.,	
nauczyciel	 sztuk	 plastycznych	 w	 Ognisku	 Kultury	
Plastycznej	 w	 Rydułtowych,	 wykonawca	 polichromii	 
i	ołtarzy	kościelnych,	projektant	wnętrz,	majolik,	autor	
wielu	pomników,	na	emeryturze	wrócił	do	rodzinnego	
domu	w	Istebnej,	twórca	pejzaży	i	portretów.	Patrz:	odc.	
190,	„Wieści	Wyższobramskie”		2014/01,	s.	14	–	15	

 21.04.1869:	 *	Stanisław Eljasz – Radzikow-
ski,	lekarz,	z	zamiłowania	wybitny	badacz	historii	Tatr	
i	 Podhala,	 publicysta,	 autor	wielu	 różnorodnych	 prac	 
o	Tatrach	i	jego	mieszkańcach,	ich	kulturze,	malarz	i	ry-
sownik,	rzeczoznawca	z	zakresu	kartografii	i	onomasty-
ki.	Patrz:	odc.	147,	„Wieści	Wyższobramskie”	2010/6,	
s.	22	–	23.	

 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś we-

dług jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co pro-

simy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.
1 Jana 5,14-15
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Wydarzenia parafialne

Uroczyste nabożeństwo

 W drugą niedzielę przed postem 24.02.2019 na 
uroczystym nabożeństwie o godz. 10.00 pożegnaliśmy, 
przechodzącego na emeryturę,  proboszcza ks. Janusza 
Sikorę oraz ks. Dariusza Madzię, obejmującego urząd 
proboszcza administratora w Parafii Istebna.
	 W	 nabożeństwie	 wziął	 udział	 biskup	 diecezji	
cieszyńskiej	ks.	dr	Adrian	Korczago,	wszyscy	duchowni	
naszej	 parafii	 oraz	 ks.	 Emil	 Gajdacz,	 gość	 ekumenicz-
ny	 ks.	 dr	Karol	Mozor	 –	 proboszcz	 parafii	 rzymskoka-
tolickiej	w	Pogwizdowie	oraz	liczne	grono	cieszyńskich	
parafian.	 Kazanie	wygłosił	 ks.	 Janusz	 Sikora,	 wybiera-
jąc	tekst	wyznaczony	na			drugą	niedzielę	przed	postem	 
z	Dz.	Ap.	16,	9-10.	„A miał Paweł w nocy widzenie: „Ja-
kiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się 
do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, 
staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, 
iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali 
dobrą nowinę”.	 	Ks.	 Janusz	Sikora	podkre-
ślił,	 iż	 to	 wydarzenie	 opisane	 w	 Dziejach	
Apostolskich	dzieje	się	także	w	naszych	cza-
sach.	W	szczególności	można	to	odnieść	do	
służenia,	 świadczenia	 pomocy	 dla	 innych,	
a	 także	 oczekiwania	 pomocy	 od	 innych.	
W	 obydwu	 rolach	 	 było	 	 dane	 brać	 udział,	
podczas	swojej	służby,	przechodzącemu	na	
emeryturę	proboszczowi.	
	 W	 drugiej	 części	 kazania	 przed-
stawił	 pokrótce	 najważniejsze	 wydarzenia	
z	 okresu	 swojej	 służby.	 Na	 koniec	 kaza-
nia	 podziękował	 wszystkim	 zborownikom,	 
a	 w	 szczególności	 swojej	 żonie	 za	 pomoc	 
w	całej	40	letniej	służbie,		księżom,	chórom,	
Radzie	Parafialnej	i	wszystkim	grupom	dzia-
łającym	w	parafii.
	 W	krótkim	przemówieniu	za	służbę	
w	naszej	parafii	podziękował	również	ks.	Da-
riusz	Madzia	za	serdeczność,	otwarte	domy	
i	 mieszkania,	 za	 wspólną	 pracę	 z	 rżżnymi	
grupami	 parafialnymi,	 współpracownikom	
za	wsparcie,	a	nade	wszystko	proboszczowi	
ks.	J.	Sikorze	za	zgodną	i	rodzinną	atmosferę	

Proboszcz ks. Janusz Sikora na ambonie w Kościele Jezusowym 
(zdjęcia z okładki albumu, który ofiarowała Rada Parafialna)

Chór ze Szkoły Podstawowej 
Towarzystwa Ewangelickiego
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na	parafii.
	 Uroczyste	 nabożeństwo	 ubogacił	 chór	
parafialny,	 a	 słuchacze	 zapewne	 zapamiętali	
przepięknie	wykonaną	pieśń	„Za	rękę	weź	mnie	
Panie”.
Nabożeństwo	połączone	było	ze	spowiedzią	i	sa-
kramentem	Komunii	Świętej.	
	 Podziękowanie		za	służbę	w	parafii	dla	
obu	 księży	 i	 ich	małżonek	 przekazała	 Kurator		
Małgorzata	 Wacławik-Syrokosz,	 przekazując	
na	 ręce	 proboszcza	 specjalny	 prezent	 –	 album	
fotograficzny	z	jego	40.	letniej	służby	w	naszej	
parafii.	Podziękowania	w	imieniu	członków	rad	
parafialnych	 poprzednich	 kadencji	 przekazał	
były	 kurator	 Jan	Król.	 Podziękowania	 dla	 obu	
księży	 skierował	 ks.	 biskup	Adrian	 Korczago.	
Wszystkie	 przemówienia	 zamieszczamy	 obok.	
Po	 zakończeniu	 nabożeństwa	 była	 okazja	 do	
złożenia	 dodatkowych	 życzeń	 i	 podziękowań,	 
a	 chór	Wyższobramski	 odśpiewał	 ks.	 Probosz-
czowi	żartobliwie	„Wesołe	jest	życie	staruszka”.	

Słowo biskupa diecezji cieszyńskiej 
ks. dra Adriana Korczago podczas 

pożegnania ks. Janusza Sikory 
i ks. Dariusza Madzi

 Drogie siostry i bracia w Jezusie Chry-
stusie, 
 Muszę przyznać, że nie przychodzi mi 
łatwo stanąć tu teraz i wypowiedzieć tych kilka 
słów. Bowiem często mamy w swej pamięci  ob-
razy, które na trwałe wpisują się w naszą świado-
mość i właściwie opisują człowieka, a nie był on 
wówczas jeszcze duchownym, ale śpiewającym  
w zespołach młodzieżowcem. I kiedy sobie uświa-
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domiłem, że dziś mam wypowiedzieć kilka 
słów w kontekście jego przejścia na emery-
turę,  to zrodziło się bardzo niekomfortowe 
odczucie. Oczywiście przez te wszystkie lata 
służby pojawiały się nowe obrazy. One za-
częły tworzyć pełną kompozycję, ale ja teraz 
wypowiadając tych kilka słów podziękowań 
do Ciebie Księże Radco postaram się za-
wiesić na tym pierwszym obrazie i dlatego 
też nie fragment Słowa Bożego uczyniłem 
podstawą tego pożegnania, ale pieśń,  bo je-
stem przekonany, że słowa tej pieśni wyrosły 
z  Bożego Słowa “Gdy kończymy prace swe 
niech Ci, Panie, będzie chwała, bo nad nami 
w oko Twe, Twoja święta moc czuwała”. Dla 
duchownego, dla chrześcijanina, przejście 
na emeryturę nigdy nie jest i nie może być 
ani końcem pracy, ani końcem służby. Koń-
ca dobiega jedynie pewien etap. W  Twoim 
przypadku są to ponad 4 dekady zaangażo-
wania na rzecz Kościoła i jego Pana. Do-
brze, że dziś potrafisz wyśpiewać patrząc na 
to co minione, pieśń uwielbienia i dostrzec 
że to On uzdatniał Ciebie do codziennego 
trudu. Musisz przyznać, że wyposażył Ciebie 
w wiele talentów i pozwalał nimi dzielić się  
z tymi, których stawiał na Twojej drodze. Ten 
Bóg dał Ci żonę i dzieci równie zaangażo-
wane dla Bożej chwały. Wspólnie aktywizo-
waliście się i nadal to czynicie, zachęcając 
innych by się przyłączali. W imieniu Die-
cezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
dziękuję Tobie i Twoim bliskim, szczególnie 
właśnie żonie Joannie, za wszystkie dobre 
ślady jakie zostawiliście w pracy młodzie-
żowej, chóralnej, szkolnej, zarówno tej pa-
rafialnej, diecezjalnej, ale i ogólnopolskiej. 
Za ślady w różnych projektach, chociażby 
w podręcznikach do lekcji religii. Wiele jed-
nostek powstało między innymi w Waszym 
domu, gdzie mogliśmy je wspólnie tworzyć. 
To w Waszej farze powstały zasady i regu-
ły funkcjonowania Instytutu Pastoralnego. 
Ale chciałbym także podziękować za ślady 
pozostawione w największej ewangelickiej 
parafii w Polsce oraz w różnych gremiach 
władz kościelnych na czele z Konsystorzem 
i Synodem Kościoła.  Niech Bóg przyznaje 
się do tych dzieł, niech pomnaża je i pozwoli 
Wam oglądać ich owoce jeszcze przez wie-
le długich lat i nie zakładajcie, żeście już  
wszystko skończyli. 

Chór Kościelny z Cieszyna
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 Chciałbym także  podziękować za 
dotychczasową służbę księdzu Dariuszowi 
i jego małżonce. Kiedy przybyłem na Plac 
Kościelny, tak się złożyło, że z domu para-
fialnego wyszły księdza dzieci. No i zagadnę-
ły swoją mamę - co to za jeden?, czy to nie 
przypadkiem  ten nowy proboszcz? Bo bar-
dzo by chciały go zobaczyć. I troszkę było 
takiego sentymentu w tej wypowiedzi  - już 
nie zobaczymy, bo już w przyszłą niedzielę 
przecież będziemy w innej parafii. Mama 
zapewniła, że na pewno szansa zobaczenia 
nowego proboszcza będzie i sądzę, że nie je-
den, raz powracając tutaj, będziecie mogli 
przeżywać spotkania z tymi, którzy gdzieś 
będą wypowiadali Wam swoją wdzięczność 
za dotychczasową służbę. A Wam mogę ży-
czyć tylko ogromnego zapału i zaangażowania, żeby  
w tej diametralnie różnej parafii od  Cieszyńskiego zbo-
ru udało Wam się być duszpasterzami  dla tych, którzy  
w kontekście naszej diecezji żyją już w diasporalnych 
warunkach porozpraszani w postaci pojedynczych ro-
dzin żyjących w poszczególnych dolinach, w poszcze-
gólnych krainach tej ziemi. Potrzebują tego równie jak 
Cieszyniacy. Także wiele Bożego Błogosławieństwa.

Przemówienie Kuratora parafii Małgorzaty 
Wacławik-Syrokosz podczas pożegnania ks. 

Janusza Sikory i ks. Dariusza Madzi

 Drogi Księże Proboszczu,
 Związał Ksiądz swoje życie i pracę duszpaster-
ską z parafią w Cieszynie na 40 lat. Po ordynacji 19 li-
stopada 1978 r. w Goleszowie został Ksiądz skierowany 
na stanowisko wikariusza w naszej parafii, a w 1986 r. 
na czternaście lat objął stanowisko proboszcza pomoc-
niczego. W 2000 r. Zgromadzenie Parafialne Parafii EA 
w Cieszynie wybrało Księdza na Proboszcza Parafii. 
 Był to czas bogaty w różne formy działalno-
ści poza regularną służbą w Kościele. Przez pięć lat 
(1980-1984) pełnił Ksiądz obowiązki Ogólnopolskiego 
Duszpasterza Młodzieżowego, a w Cieszynie prowadził 
spotkania młodzieżowe. Tamta młodzież reaktywowała 
swoje spotkania w 2007 roku i trwają one do dzisiaj. 
Spotykają się teraz jako Młodzież Dojrzała.
 Przez szesnaście lat (1992-2008) - był Ksiądz 
przewodniczącym Komisji ds. Chórów i Orkiestr Diece-
zji Cieszyńskiej. Zamiłowanie do muzyki zaowocowało 
organizacją koncertów pt. Dzieci Śpiewają Kolędy, któ-
re również trwają do dziś. Później cyklem koncertów 
ratował Ksiądz organy Kościoła Jezusowego.
 Ważnym elementem pracy było uczestnictwo  
w licznych zagranicznych konferencjach teologicznych. 

W latach 1996 – 2006 r. był Ksiądz członkiem Synodu 
Kościoła, a przez dwie kadencje w latach 2001 – 2011 r. 
radcą Konsystorza Kościoła.
 Dzięki zapałowi Księdza reaktywowane zosta-
ło Towarzystwo Ewangelickie, którego był długoletnim 
prezesem. Towarzystwo prowadzi szkoły na wszystkich 
etapach edukacji – od przedszkola po liceum. W 2003 
r. został Ksiądz odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.
 W 2013 r. otrzymał Ksiądz Nagrodę Miasta Cie-
szyna w dziedzinie kultury, w 2016 r. został wyróżniony 
Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa 
Śląskiego. Były też odznaki Przyjaciel Śląskiego Zamku 
Sztuki i Przedsiębiorczości, Przyjaciel Dziecka, Złota 
Honorowa Odznaka za szczególne zasługi dla Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 To strefa kultury i edukacji. Jest jeszcze sfera 
gospodarcza. Wiedzą o tym najlepiej parafie w Haż-
lachu i Ogrodzonej, gdzie przebudowywano czy bu-
dowano Kościół. Nasz Kościół Jezusowy przystrojony  
w rusztowania czeka na nową szatę. Doceniamy wszyst-
kie starania o majątek Kościoła Jezusowego i jego fi-
liałów.
 Dziękujemy za wzruszające, pełne mądrości 
i wiary kazania, które mamy nadzieję, jeszcze nieraz 
usłyszymy.
 Dziękujemy również ks. Dariuszowi Madzi za 
jego 10-letnią pracę w naszej parafii. Dziękujemy i do-
ceniamy przede wszystkim jego wielkie serce dla ludzi, 
odwiedziny w domach i pamięć o każdym jubilacie.
 Dziękujemy wreszcie Małżonkom bohaterów 
dzisiejszej uroczystości, za wsparcie, jakiego udzielają 
im na co dzień. Pastorowej Joannie Sikorze dziękujemy 
za dyrygowanie chórami, grę na organach, prowadze-
nie Koła Odwiedzinowego. Pastorowej Oliwii Madzi 
dziękujemy za pracę w kancelarii parafialnej, sprawne 
i rzetelne administrowanie majątkiem naszej parafii.

Wyższobramski Chór Kameralny
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 Życzymy wszystkim dużo sił i zdrowia w nie-
ustającej pracy dla Pana. 
A Pan niech będzie obok Was, aby Was objąć ramio-

nami i aby Was strzec,
Niech Wam błogosławi, niech da pomyślność i wzrost, 

Niech poszczęści waszym nadziejom, 
Niech da owoc waszym wysiłkom i rozjaśni swoje 

oblicze nad Wami.

Dziękujemy!

Przemówienie byłego Kuratora parafii Jana 
Króla podczas pożegnania ks. Janusza Sikory

 Drogi Księże Proboszczu, 
 28 stycznia 2001r. tutaj na tym miejscu żegna-
liśmy poprzedniego proboszcza naszej Parafii ks. Jana 
Melcera, przechodzącego wówczas na emeryturę i jed-
nocześnie wprowadzaliśmy Ciebie  na zaszczytny urząd 
proboszcza po już 22. letniej służbie w naszej Parafii. 
Trudno dziś uwierzyć, jak szybko ten ponad 18. letni 
okres minął. Jak zastanawiam się, jak to się stało, do-
chodzę do wniosku, że czas ten wypełniony był mnó-
stwem wydarzeń i spraw, które wziąłeś na swoje barki 
i razem ze współpracownikami budowałeś ten Kościół 
na chwałę  Boga. I nie chodzi mi bynajmniej o budynki, 
ale przede wszystkim o naszych wiernych. Byłeś z nimi 
w różnych chwilach życia – radości i smutku. Budowa-
łeś wspólnotę parafialną Cieszyna i filiałów poprzez 
pracę z dziećmi, młodzieżą, a razem ze swoją małżonką 
i dziećmi rozwijałeś życie muzyczne - chóry parafial-
ne.  Podejmowałeś nieraz trudne wyzwania, jak cho-
ciażby wydzielenie nowej parafii w Dzięgielowie. Było 
nam dane również tworzyć podwaliny pod szkolnictwo 
ewangelickie, które dzisiaj jest chlubą  nie tylko parafii, 
ale i miasta Cieszyna, i całego regionu. 
 Dzisiaj rozpoczyna się znów, w związku z przej-
ściem na emeryturę, nowy okres w Twoim życiu, i zna-
jąc Ciebie nie będzie on obfitował w wolny czas.
 Pragnąłbym, aby dzisiaj słowa Apostoła Pawła 
1 Kor 16,7 stały się także Twoimi „Nie chcę tym razem 
tylko przelotnie się z wami zobaczyć. Mam bowiem na-
dzieję, że jeśli Pan pozwoli, zostanę u was przez jakiś 
czas”.  Życzymy Tobie, aby to pozostawanie z nami było 
jak najdłuższe  i obfitowało w głoszenie słowa Bożego  
i służbę dla Pana.  Na koniec chciałbym w imieniu 
członków rad parafialnych poprzednich kadencji po-
dziękować Tobie za to wszystko co wymieniłem, za gło-
szenie słowa Bożego, które zawsze było wypowiedziane 
we właściwym czasie, za to, co szerzej powiedziała już 
Pani Kurator, za współpracę, wszelkie  dyskusje i usta-
lenia na temat funkcjonowania parafii i zgodną atmos-
ferę. 

 
 Droga Pani Diakon,
 Nie byłoby tych dokonań Proboszcza bez two-
jego działania. Byłaś przez ten cały okres razem z nim, 
jesteś przykładem tego, co Bóg  powiedział o pomocy,  
i na Tobie najpełniej wypełniały  się słowa o tym  z I ks. 
Mojżeszowej. 
 Drogi Księże Proboszczu
 W Księdze Koheleta w 3 rozdziale czytamy – 

„Na wszystko jest odpowiednia pora i każda rzecz pod 
niebem ma swój właściwy czas”. Wyrażam przekonanie, 
że to przejście na emeryturę to działanie  Boga, które 
zostanie przez Ciebie odebrane jako coś, co nadchodzi 
we właściwym czasie. I tego Tobie z całego serca wszy-
scy zgromadzeni życzymy.

I jeszcze coś dodatkowego

	 Ponieważ	wydarzenia	z	okresu	służby	probosz-
cza	 ks.	 Janusza	 Sikory	 w	 naszej	 parafii	 były	 już	 pre-
zentowane	na	łamach	naszego	miesięcznika	w	numerze	 
z	grudnia	ub.	roku,	Redakcja	postanowiła	przypomnieć	
może	 mniej	 znane	 informacje	 z	 życia	 proboszcza,	 
a	zawarte	w	liście	nieżyjącego	już	Śp.	ks.	bpa	Tadeusza	
Szurmana,	przekazanego	podczas	instalacji	ks.	Janusza	
Sikory	w	dniu	21	stycznia	2001	roku,	a		opublikowane-
go	w	Gazecie	Ewangelickiej	z	marca	2001	r.				

	 Słowa	dla	ks.	Janusza	Sikory	z	okazji	instalacji	
na	proboszcza	parafii	w	Cieszynie	-	Nowemu	Probosz-
czowi	–	oprócz	życzeń……

 W ostatnią niedzielę stycznia 2001 roku odby-
ła się w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie 
znacząca uroczystość, w której udział wzięło kilka ty-
sięcy wiernych. Po 41 latach służby w Cieszynie poże-
gnano odchodzącego na emeryturę księdza proboszcza 
Jana Melcera, a równocześnie odbyła się instalacja 
nowo wybranego proboszcza księdza Janusza Sikory, 
który w parafii cieszyńskiej pracował już przez 22 lata.
 Jest więc okazja, aby przybliżyć sylwetkę nowe-
go proboszcza. Nie będzie to suchy życiorys, gdyż naj-
ważniejsze wydarzenia w Jego służbie działy się prze-
cież w Cieszynie i są na ogół znane, ale będzie to garść 
ważnych i mniej ważnych wspomnień z sytuacji, które 
wspólnie przeżywaliśmy, studiując na tym samym roku, 
lub przekazanych przez innych.
 Ks. Janusz Sikora jest postacią barwną i nieła-
two mieszczącą się w kanonach zwyczajności. Nawią-
zuje w tym względzie do tradycji najbardziej ciekawych 
i zaskakujących swą elokwencją i pomysłami wielkich 
przewodników wiary Ziemi Cieszyńskiej. Ma swoisty 
styl kaznodziejski, który przyciąga wiernych na nabo-
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żeństwa i każe im słuchać kazań do końca. Są one lo-
giczne, wypowiadane w pięknej polszczyźnie i krótkie,  
a ta sztuka niewielu duchownym ewangelickim się uda-
je. Jest w nim trochę duszy artysty, wprawdzie samo-
rodnego, ale ciekawego, szczególnie kiedy śpiewa, kie-
dy bierze gitarę do ręki. Gdy był młodszy, traktowano 
Go trochę jako barda naszego pokolenia. Wchodzącego  
z gitarą na scenę, chciało się Go słuchać, a dziewczyny 
chętniej przychodziły na spotkania młodzieżowe. Dzi-
siaj ta artystyczna dusza ujawnia się, kiedy ks. Janusz 
prowadzi koncerty kolęd w cieszyńskim teatrze. Wielu 
przychodzi, aby słuchać kolęd, pieśni dzieci, ale też  
i konferansjerki księdza Janusza. Jest też dobrym 
duszpasterzem, umiejącym nawiązać kontakt zarówno  
z ludźmi prostymi jak i wykształconymi, a także z dzieć-
mi i młodzieżą. Nie znosi działań na pokaz, aktywności 
dla samego wykazania się. W skromności, solidności  
i systematyczności dopatruje się istoty chrześcijańskie-
go świadectwa, które dzisiaj najbardziej potrzebne jest 
w zwiastowaniu i w czynnej miłości.
 Pochodzi z Goleszowa. Oprócz religijności 
domu rodzinnego duży wpływ na rozwój Jego życia 
religijnego miała również parafia i prowadzone tam 
spotkania młodzieżowe. Miał szczęście w młodości pa-
trzeć na działalność dwóch zacnych duszpasterzy - ks. 
Tadeusza Terlika i ks. Jana Grossa. Prowadzone wtedy 
przez ks. Jana Grossa spotkania młodzieżowe skupia-
ły dziesiątki młodzieży i wpłynęły na zaangażowanie 
wielu młodych ludzi, którzy postanowili swe życie po-
święcić służbie dla Kościoła. Był to czas,w którym tak 
wielu młodych poszło z parafii goleszowskiej na teolo-
gię, aby zostać duchownymi. Tą drogą postanowił pójść  
i Janusz. I był to wybór nieprzypadkowy. Prowadził już 
w czasie chodzenia do cieszyńskiego liceum im. M. Ko-
pernika szkółkę niedzielną w parafii goleszowskiej, był 
prezesem zarządu młodzieży, grał w zespole młodzieżo-
wym.
 Zaangażowanie w pracy parafialnej było wtedy 
dla naszego pokolenia czymś naturalnym. To był nasz 
drugi dom. To prawda, że nie było, jak obecnie, tyle al-
ternatywnych możliwości spotkań młodzieżowych, ale 
na parafii był czas na modlitwę, próby i występy w ze-
społach muzycznych, na uprawianie sportu.
 Po maturze rozpoczęliśmy studia w Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej. Zdawało 6 chłopców 
i 6 dziewczyn. Z dziewczyn w Kościele pracują dwie, 
chłopcy wszyscy, choć rozsiani po całym kraju - Cieszyn, 
Skoczów, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Olsztyn, Mrągo-
wo. Prawie wszyscy dobrze znaliśmy się już przed stu-
diami. Razem byliśmy przygotowywani do egzaminu 
przez księży z diecezji cieszyńskiej. Na studiach zało-
żyliśmy zespół „Agape”. Śpiewając w tym zespole, od-
wiedziliśmy w czasie studiów ponad 100 parafii w na-
szym Kościele…Z czasem skład się rozszerzał o nowych 

członków - dziewczyny z młodszych roczników. Janusz 
był solistą aż do czasu, gdy z Jedną z zespołu i swojej 
rodzinnej parafii postanowił śpiewać „w duecie”, ale 
już na całe życie. Niepowtarzalne też były obozy mło-
dzieżowe prowadzone latem i zimą w Salmopolu. Janusz 
prowadził zawsze Salmopol w lipcu. Codzienne mycie 
się w źródlanej wodzie pobliskiego strumyka, kaplica 
a jednocześnie jadalnia, dostawczy Fiat combi, którym 
przywożono wystaną w kolejce, a każdorazowo przy-
znaną decyzją władz miasta żywność - to koloryt tego 
okresu. Mimo że często wyjeżdżaliśmy na ewangelizacje 
i nabożeństwa, studia wszyscy ukończyliśmy po pięciu 
latach w przepisowym czerwcowym terminie. Janusz 
miał nawet czas poprowadzić naukowe Koło Teologów 
Ewangelickich.
 Rwaliśmy się do pracy w Kościele, więc prakty-
kę mieliśmy już na całym piątym roku. Janusz odbywał 
ją w Giżycku. Zapamiętał pierwszą Wigilię poza domem, 
ale za to w gościnnym domu pastorostwa Jaguckich, 
przyśpieszoną naukę gry na organach, gdyż samemu 
trzeba było grać na nabożeństwach w Rynie. Czterech 
z nas ordynowano w Goleszowie 19 listopada 1978 
roku, zaś pozostała dwójka kolegów była ordynowa-
na 10 grudnia 1978 roku w Jaworzu. Nasza ordynacja  
w rodzinnej parafii księdza Janusza trwała najdłużej.
 Kolejne lata pracy ks. Janusza w Kościele zwią-
zane już były z Cieszynem. Wikariat u boku ks. dra Alfre-
da Jaguckiego. Najmocniej zapamiętał młody wikariusz 
celebrowane obiady w gościnnym domu pastorskim. To 
były jeszcze ostatnie lata, kiedy pośpiech nie był naj-
ważniejszą wymaganą cechą działania duchownego. 
Dzisiaj wszystko mierzy się już inaczej. Decyduje ilość 
imprez i dobrze spisane sprawozdania z tego pośpiechu. 
Może się mylę, ale chyba gubimy czasami gdzieś w tej 
„aktywności” samego człowieka. Młodzi duchowni dłu-
go wtedy musieli czekać na biskupią zgodę, aby zawrzeć 
związek małżeński. Pośpiech nie jest w tym względzie 
również wskazany, a więc praktyka ślubów po dwóch 
latach pracy w Kościele była powszechna. Nasz rocznik 
biskup potraktował już łagodnie. Policzył nam praktykę 
z piątego roku i już po roku pracy w Kościele mogliśmy 
brać śluby. Ślub ks. Janusza Sikory i Joanny z d. Terlik 
odbył się 17 listopada 1979 roku w Goleszowie. Inaczej 
być nie mogło. Pochodzili z Goleszowa, tutaj przeżyli 
najpiękniejsze chwile, tutaj nauczyli się żyć wspólnie 
dla Chrystusa.
 W pierwszych latach pracy w Cieszynie ks. Ja-
nusz widoczny był w działalności młodzieżowej. Wte-
dy odkrył jeszcze inny talent - talent aktorski. Sztuki 
teatralne przygotowywane z młodzieżą cieszyńską  
w latach osiemdziesiątych były znane na całym Śląsku. 
Przyjeżdżał z nimi i na Górny Śląsk do Świętochłowic, 
gdzie pracowałem. Kościół, dostrzegając Jego zdol-
ności w pracy z młodzieżą, ustanowił Go na kilka lat 
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Instalacja na Proboszcza 
ks. Marcina Brzóski

Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieżowym. Wtedy 
odpowiadał za organizację dużych zjazdów i licznych 
obozów.
 Oprócz wielorakiej pracy w największej parafii 
naszego Kościoła jest również widoczny na wielu płasz-
czyznach życia kościelnego. Od lat prowadzi Diece-
zjalną Komisję ds. Chórów, która inspiruje i skutecznie 
uaktywnia działania wielu chórów mieszanych, męskich, 
młodzieżowych i dziecięcych w diecezji cieszyńskiej.  
W tej pracy wiele inicjatywy wykazuje również Jego 
żona Joanna, która jako katechetka i diakon prowadzi 
lekcje religii, dyryguje kilkoma chórami, doprowadza-
jąc do ożywienia życia chóralnego w cieszyńskiej pa-
rafii. Ks. Janusz uczestniczył również w reaktywowaniu 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i do dnia dzi-

siejszego jest jego prezesem. Towarzystwo to prowadzi 
Liceum, a ks. Janusz Sikora jest w nim od wielu lat ka-
techetą. Nowy proboszcz jest również członkiem Syno-
du Kościoła, przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. 
Edukacji.
 Jak sam mówi: „Przybyło lat, ubyło włosów, ale 
pozostał optymizm i pozytywne nastawienie do życia”. 
Przyjmij, Drogi Januszu, od swych przyjaciół - rówie-
śników - serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa. 
Na „cieszyńskim Syjonie” służ Bogu tak wiernie jak 
tylko potrafisz i pozostań sobą, zaskakując nas nadal 
swoimi nowymi twórczymi pomysłami.

ks. Tadeusz Szurman.
Opracowanie: Jan Król
Zdjęcia: Beata Macura

	 Tegoroczna	 niedziela	 przedpostna,	 
3	marca	br.	o	godz.	15.00,	zgromadziła	w	Ko-
ściele	Jezusowym	liczne	grono	zborowników,	
księży	 z	 diecezji	 cieszyńskiej	 oraz	 katowic-
kiej,	 przedstawicieli	 władz	 samorządowych	
miasta	Cieszyna	 i	 gmin	okolicznych.	W	nie-
dzielę	tę	na	uroczystym	nabożeństwie,	wpro-
wadzono	w	urząd	proboszcza	naszej	parafii	ks.	
Marcina	Brzóskę.	
	 Uroczystość	 zaszczycili	 swoją	 obec-
nością	 także	 przedstawiciele	 parafii	 partner-
skiej	w	Schwabach	–	St.	Martin	-	w	osobach	
:Oliver	 Lott,	 Klaus	 Maulwurf,	 Hans	 von	
Kleist-Retzow,	 Christoph	 Häberlein,	 Ke-
vin	Berschinski,	Christoph	Ziegler	 	na	czele	 
z	 proboszczem	 ks.	 Pulem	 Zellfelder.	 Dele-
gację	 z	 parafii	w	Dolnym	Kubinie	 reprezen-
towali:	proboszcz	pomocniczy	-	 	Mgr.	Erika	
Stančeková	 (żona	 proboszcza	 Rastislava	
Stančeka,	który	z	powodu	choroby	nie	mógł	
przyjechać),	 proboszcz	 pomocniczy	 -	ThLic.	
Jana	 Pabáková,	 PhD.	 kurator	 parafii	 -	 Ing.	
Zuzana	Kubačková,	 przedstawicielka	 parafii	
–	 Ing.	 Eva	Vajzerová	 (z	 ramienia	 parafii	 kie-
rowała	projektem	Razem	wędrujemy	już	500	
lat).	 	Halle	 –	Niemcy	 -	 Franckesche	 Stiftun-
gen	(Fundację	Franckesche	Stiftungen	z	Halle	
reprezentowała		Friederike	Lippold	–	slawist-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl22 Odwiedź naszą stronę:

ka,	historyk	sztuki),	a	Tamilski	Kościół	Ewan-
gelicko-Luterański	w	Indiach	Jasmin	Issakira-
ja	–	nauczycielka	jęz.	angielskiego.
	 Słowa	 powitania	 wygłosiła	 kura-
tor	 parafii	 Małgorzata	 Wacławik-	 Syrokosz,	 
które	 zamieszczamy	 poniżej.	 Słowa	 powita-
nia	i	pozdrowienia	przekazali	także		burmistrz	
miasta	 Cieszyna	 Gabriela	 Staszkiewicz	 oraz	
ks.	 Paul	 Zellfelder,	 proboszcz	 parafii	 part-
nerskiej	 w	 Schwabach.	 Uroczystego	 wpro-
wadzenia	 w	 urząd	 Proboszcza	 naszej	 parafii	
dokonał	biskup	diecezji	cieszyńskiej	Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Rzeczpospo-
litej	 Polskiej	 ks.	 dr	Adrian	 Korczago	w	 asy-
ście	 Prezesa	 Synodu	 ks.	 dra	Adama	Maliny	 
i	ks.	radcy	Waldemara	Szajthauera.	Szczegól-
ne	 słowa	biskup	Adrian	Korczago	 skierował	
do	 ks.	 Marcina	 Brzóski	 i	 zarazem	 do	 całe-
go	 cieszyńskiego	 zboru.	 Zamieszczamy	 je	 
poniżej.
	 Kazanie	wygłosił	ks.	Marcin	Brzóska	
w	 oparciu	 o	 tekst	 wyznaczony	 na	 niedzielę	
przedpostną,	 a	 zapisany	 w	 Ew.	 Łukasza	 10,	
38-42:	„A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; 
a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła 
go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej 
było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słu-
chała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło 
różnej posługi; a przystąpiwszy, rzekła: Panie, 
czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła 
mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej 
więc, aby mi pomogła. A odpowiadając rzekł 
do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się  
i kłopoczesz o wiele rzeczy;  Niewiele zaś po-
trzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą 
cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta".
	 Pełny	tekst	kazania	zamieszczamy	na	
wstępie	 niniejszego	 numeru.	 W	 rozważaniu	
ks.Marcin	Brzóska	wskazał,	iż	Jezus	Chrystus	
był	przyjacielem	domu	Marii,	Marty	i	Łazarza.	
Jest	także	naszym	przyjacielem,	który	pokazu-
je	nam	prawdziwą	przyjaźń,	jaką	obdarowuje	
nas	Bóg.	Powinniśmy	sobie	odpowiedzieć	na	
pytanie,	jaką	wartość	dzisiaj	ma	dla	nas	przy-
jaźń	 jaką	 mamy	 w	 osobie	 Jezusa	 Chrystusa.	
Zbawiciel	 ukochał	 dom	Marty	 i	Marii	 i	 czę-
sto	w	nim	przebywał.	Podobnie	jest	z	naszym	
kościołem	w	Cieszynie,	gdzie	już	od	310.	lat		
przebywa	Jezus	Chrystus,	który	w	tę	niedzielę	
pokazuje	nam,	co	 jest	dla	nas	najważniejsze.	
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Jezus	 przychodzi	 do	 nas,	 często	 człowieka	 za-
pracowanego,	 nie	 piętnując	 nas,	 ale	 raczej	 za-
praszającego	nas.	Podobnie	jak	Martę	zaprasza	
i	 wskazuje	 co	 jest	 najważniejsze.	 Chodzi	 o	 to,	
aby	być	ze	sobą	w	każdym	wydarzeniu	parafial-
nym.	Jezus	na	przykładzie	Marty	wskazuje	nam,	
że	potrzebujemy	właściwego	wyważenia	spraw	
w	21.	wieku.	Ale	wszytko	musi	się	zaczynać	od	
słuchania	 Jezusa	 Chrystusa,	 bowiem	 każde	 na-
sze	 działanie	 musi	 być	 poprzedzone	 wsłucha-
niem	się	w	naszego	Zbawiciela.	Receptą	na	na-
sze	życie	winno	być	wybranie	właściwej	cząstki,	
czyli	Jezusa	Chrystusa.
	 Nabożeństwo	 połączone	 było	 z	 Sakra-
mentem	 Komunii	 Świętej,	 poprzedzonym	 spo-
wiedzią	powszechną,	prowadzoną	przez	biskupa	
diecezji	katowickiej,	ks.	dra	Mariana	Niemca.
	 Uroczyste	nabożeństwo	ubogacił	swoim	
śpiewem	chór		mieszany	pod	dyrekcją	dk.	Joan-
ny	Sikory.		

Słowa powitania nowego Proboszcza 
Cieszyńskiej Parafii przez Kuratora 

Małgorzatę Wacławik-Syrokosz

	 W	 imieniu	 Rady	 Parafialnej,	 a	 tym	 sa-
mym	w	 imieniu	całej	naszej	parafii,	witam	ser-
decznie	 naszego	 nowego	 proboszcza,	 ks.	 Mar-
cina	Brzóskę	i	pozdrawiam	go	gorąco	słowami	
psalmu	100.

„Służcie Panu z radością,
Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy,

Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,

W przedsionki jego z pieśnią chwały!
Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

Albowiem dobry jest Pan; 
Na wieki trwa łaska jego,

A wierność jego z pokolenia w pokolenie.”

	 Bóg,	 który	 jest	 naszym	 Panem,	 niech	
udzieli	 księdzu	 proboszczowi	 w	 jego	 służbie	
wśród	nas	wiele	radości	i	niech	tę	służbę	obficie	
błogosławi.	Witamy	Księdza	wraz	z	całą	rodziną	
na	naszej	pięknej	cieszyńskiej	ziemi.	Nasza	pa-
rafia	jest	duża	i	pracy	pewnie	będzie	dużo.	Mamy	
aż	 osiem	 filiałów.	 Każdy	 ma	 swoją	 specyfikę.	

Chór Kościelny z Cieszyna
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Ale	 jak	 dzisiaj	 widać	 w	 kościele	 jesteśmy	 jed-
ną	wielką	ewangelicką	rodziną.	Jesteśmy	bogaci	 
w	ludzi.	Nasze	dzieci	i	młodzież	mają	możliwość	
uczyć	się	w	znakomitych	szkołach	Towarzystwa	
Ewangelickiego.	Ciekawe	wykłady	i	wycieczki	
dla	 dorosłych	 organizuje	 Polskie	Towarzystwo	
Ewangelickie.	Lubimy	śpiewać.	Mamy	12	chó-
rów.	Skupiamy	się	w	wielu	kołach	parafialnych.
Nasze	 kościoły	 są	 zadbane.	 Kościół	 Jezuso-
wy	 jeszcze	przez	3	 lata	będzie	wymagał	 troski	 
i	uważności	w	przestrzeganiu	reżimów	projekto-
wych	i	harmonogramu	działań.
	 Zarówno	Rada	Parafialna	jak	i	cały	nasz	
zbór	ofiarujemy	Księdzu	nasze	zdolności	i	umie-
jętności.	Obiecujemy	dobrą	współpracę.	Życzy-
my	Księdzu	Bożego	prowadzenia	w	służbie	dla	
naszej	parafii,	w	dostrzeganiu	ludzkich	potrzeb.	
Oczekujemy	umiejętności	angażowania	parafian	
w	działaniach	ku	Bożej	chwale.	
 Życzymy Bożego Błogosławieństwa dla 
całej rodziny.

Przemówienie biskupa diecezji cieszyń-
skiej ks. dra Adriana Korczago podczas 

wprowadzenia w urząd proboszcza 
ks. Marcina Brzóskę

 Drogi zborze!

	 Zebraliśmy	 się	 w	 tym	 kościele,	 aby	 
w	czasie	uroczystego	nabożeństwa	wprowadzić	
w	 urzędowanie	 nowego	 proboszcza	 tej	 parafii,	
księdza	Marcina	Brzóskę,	który	urodził	się	dnia	
3	 kwietnia	 1976	 roku	 Mikołowie	 Po	 studiach	
teologicznych	 na	 Chrześcijańskiej	 Akademii	
Teologicznej	w	Warszawie,	został	dnia	25	marca	
2001	roku	ordynowany	w	kościele	ewangelicko-
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-augsburskim	Świętego	 Jana	w	Mikołowie	
przez	księdza	biskupa	Janusza	Jaguckiego.	
Pracę	duszpasterską	pełnił	w	parafii	w	Wi-
śle,	 w	 kancelarii	 biskupa	 kościoła	 w	War-
szawie,	 a	 przez	 ostatnie	 12	 lat	 sprawował	
funkcję	 proboszcza	 parafii	 ewangelicko-
-augsburskiej	 w	 Świętochłowicach	 i	 pro-
boszcza	 administratora	 parafii	 ewangelic-
ko-augsburskiej	w	Rudzie	Śląskiej	-	Wirku.		
W	 dniu	 21	 października	 2018	 roku	 został	
wybrany	 przez	 Zgromadzenie	 Parafialne	
parafii	 ewangelicko-augsburskiej	 w	 Cie-
szynie	 proboszczem	 tejże	 parafii.	 Wybór	
ten	został	zatwierdzony	uchwałą	konsysto-
rza	 kościoła	 ewangelicko-augsburskiego	 
w	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	dniu	7	grud-
nia	 2018	 roku.	 Obecny	 tu	 ksiądz	 Marcin	
Brzóska	 teraz	 uroczyście	 zostaje	 wpro-
wadzony	 w	 obowiązki	 proboszcza	 para-
fii.	 Zanim	 to	 jednak	 nastąpi,	 chciejmy	 się		
wsłuchać	w	Słowo	Boże,	zapisane	w	pierw-
szym	 liście	Apostoła	 Pawła	 do	Koryntian	
3,9	 	 „Jesteśmy bowiem współpracownika-
mi Boga, Wy jesteście uprawną rolą Boga, 
Jego budowlą”.	A	Ciebie	prosimy	poświęć	
to	słowo	Twojej	prawdy	w	naszych	sercach.
Amen.

 Drogi Cieszyński zborze, drogi 
księże proboszczu, drogi Marcinie!

	 Służba	w		Cieszyńskiej	parafii,	naj-
bardziej	 liczebnej	 	 ewangelickiej	 parafii,	
i	 to	 nie	 tylko	 w	 naszej	 diecezji	 ale	 w	 ca-
łym	 kościele	 luterańskim	 w	 Pol-
sce,	 z	 pewnością	 jest	 szczegól-
nym	przywilejem.	 Przewodzenie		
temu	 zborowi,	 pełniąc	 służbę	
proboszcza,	stanowi	jednak	takie	
samo	wyzwanie	jak	w	przypadku	
służby	w	małej	diasporalnej	para-
fii.	Wymagana	 jest	 ta	 sama	gorli-
wość,	to	samo	zaangażowanie,	to	
samo	oddanie;	z	tą	jednak	różnicą,	
że	 tu	 zadań	 czynności,	 możliwo-
ści,	 a	 czasem	 trudności,	 będzie	
zdecydowanie	 więcej.	 Niezależ-
nie	 jednak	 od	 dzierżawionej	 pa-
rafii	 	 zawsze	 powołani	 jesteśmy	
do	tego,	by	najpierw	być	sługami	
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do	tego,	by	najpierw	być	sługami	Boga.	A	to	oznacza,	
że	w	pewnym	stopniu	czy	właściwie	całkowicie,	powin-
niśmy	być	od	niego	uzależnieni,	zdani	na	Niego,		Jego	
wolą	się	kierującymi	i	to	podczas	wszystkich	podejmo-
wanych	aktywności.	Apostoł	Paweł	wyraził	to	niezwy-
kle	 trafnie,	 nazywając	 nas	 współpracownikami	 Boga.	
Tym	samym	zaakcentował	szczególną	potrzebę	współ-
działania	w	służbie.	Bo	taka	służba	nigdy	nie	jest	naszą	
ludzką	wizją,	realizacją	marzeń,	które	pragniemy	by	się	
spełniły,	 nie	 jest	 nawet	 efektem	właściwie	 zainwesto-
wanych	zdolności,	którymi	zostaliśmy	obdarowani,	ale	
stanowi	szczególną	formę	kooperacji,	nieodgadnionego	
Bożego	planu	naszych	ludzkich	wysiłków,	które	wolno	
nam	spożytkować	ku	Bożej	Chwalę	i	działania	Ducha	
Św.		
 Poza tym służba proboszcza nie jest reali-
zacją oczekiwań tych, którzy na niego oddali głos, 
nie jest też  zademonstrowaniem tym, którzy mieli 
wątpliwości czy też głosowali inaczej, że się mylili. 
Służba proboszcza nie jest czasem przypodobania 
się parafianom, by zachłystywać się ich pochleb-
stwami. Służba proboszcza jest służbą realizowania 
Bożych zamysłów pośród tych, którzy zostali nam 
powierzeni. A to oznacza, że taka służba wcale nie 
musi wyzwalać entuzjazmu wśród parafian. Kto 
jako przewodnik zboru, podejmując kolejne decyzje, 
każdorazowo drży z obawy jak zareagują jego para-
fianie, nie powinien być proboszczem.  Oczywiście 
nie oznacza to absolutnie ignorowania parafian, ich 
lekceważenia.	By	jednak	zasiać	ziarno	Słowa	Bożego	
często	 trzeba	 przeorać	 ludzkie	 wnętrze,	 pobudzić	 do	
uczciwej	refleksji.	No	i	natychmiast	rodzi	się	pytanie:	
kto	jest	dziś	chętny	na	takie	zabiegi?	
 Gdybym odważył się teraz na eksperyment, 
aby zapytać Cieszyniaków czy są gotowi podjąć to 
wyzwanie, obawiam się, że nie byłoby to takie pro-
ste. Wielokrotnie oczekujemy populistów, których 
obietnice są co prawda bardzo marne i posiadają 
krótkotrwały okres zastosowania, ale w danym mo-
mencie wydają się być niezwykle nęcące. Parafianie 
często tęsknią za pochlebstwami, aby nie musieli 
zdobywać się nawet na nieco więcej wysiłku ze swej 
strony. Chcą  usprawiedliwienia ich życiowych po-
staw i stopnia ich zaangażowania na rzecz kościo-
ła, by wszyscy czuli się komfortowo. Napomnienia 
nie należą do popularnych metod oddziaływania  
w parafii. To już pokazuje, że  służba Proboszcza nie 
jest prosta i wiem, że doskonale zdajesz sobie z tego 
sprawę.	 Przed	 Tobą,	 mówiąc	 obrazowo,	 uprawa	 cie-

szyńskiej	 roli.	Korzystaj	 z	 broni	Słowa	Bożego,	 sadź,	
podlewaj,	ale	nigdy	nie	zapominaj,	że	ani	ten	kto	sadzi,	
ani	 ten	 kto	 podlewa,	 nic	 nie	 znaczą	 -	 tylko	Bóg	 daje	
wzrost.	 Jednym	z	zadań	dalej	pozostając	na	poziomie	
obrazów	które	proponuje	Apostoł	Paweł,	będzie	budo-
wanie	duchowe	tego	zboru.	Pewne	elementy	duchowo-
ści	 trzeba	 będzie	wytrwale	 pielęgnować,	 by	 nie	 zatra-
ciły	 swego	 wspaniałego	 blasku,	 inne	 odrestaurować,	
niektóre	trzeba	będzie	wymienić,		jeszcze	inne	wznosić	
od	podstaw.	Ale	odbiór,	akceptacja,	zależna	będzie	od	
głównego	 architekta,	 a	 tym	architektem	 jest	Bóg.	Do-
kładnie	tak	jak	w	przypadku	prowadzonych	w	kościele	
Jezusowym	 prac	 remontowych:	 różni	 fachowcy,	 spe-
cjaliści,	wykonawcy,	 rada	parafialna,	proboszcz,	mają	
doglądać,	 nadzorować,	 ale	 to	 konkretni	 inspektorzy	
zdecydują	i	oceniają	czy	zakres	robót	został	wykonany	
właściwie.	A	zatem	przed	tobą	trudna	służba,	a	zarazem	
piękna.	Życzę	ci	byś	miał	u	swego	boku	duchownych,	
rady	starszych,		współpracowników,		którzy	rozumieją	
na	czym	polega	współpraca,	współudział,	partycypacja,	
współuczestnictwo	w	budowaniu	zboru.	
 A nade wszystko życzę ci, byś opierając 
się na Bogu, spotkał się ze zrozumieniem ze strony 
parafian.  Że w tym współtworzeniu nigdy oni nie 
mogą być jedynie obserwatorami, kibicami, że nie 
mogą się ani chować za kolejne kolumny kościoła 
Jezusowego, ani też po poszczególnych filiałach tej 
parafii zakładając, że przecież ktoś już w tak dużej 
parafii  znajdzie się i czymś się zajmie, i wykona ja-
kąś służbę,  która jest do wykonania. 
	 Życzę	ci,	abyś	odczuł	moc	oddziaływania	Du-
cha	Świętego,	który	niechaj	skrusza	ten	zbór	i	motywu-
je	do	tego,	aby	poczuł	się	współudziałowcem,		aby	do	
tych	wszystkich	aktywnych	grup,	które	działają	na	tere-
nie	parafii	stale	przyłączały	się	nowe,	by	śpiewacza	tra-
dycja	tego	zboru	była	przekazywana	z	pokolenia	w	po-
kolenie,	by	młodzież	tej	parafii	tętniła	życiem,	by	każdy	
poczuł	spoczywającą	na	nim	odpowiedzialność	za	ten	
zbór.	W	 tym	wszystkim	życzę	 ci	wytrwałości,	 cierpli-
wości,	byś	angażując	swoje	siły,	a	także	siły	swoich	bli-
skich,	potrafił	zachęcać	do	aktywnego	współdziałania,	
by	Bóg	pozwolił	ci	przekonać	innych,	że	są	współpra-
cownikami	Boga,	którzy		mają	co	uprawiać	i	mają	co	
budować.		Pomimo	310	lat,	które	minęły	w	dziejach	tej	
parafii	ona	nadal,	dzięki	Bogu,	ma	przed	sobą	kolejne	
wyzwania	i	kolejne	szanse		Oby	Bóg	to	dzieło	pomna-
żał.	Amen.

Opracowanie i wytłuszczenia: Jan Król
Zdjęcia: Beata Macura
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	 W	 pierwszy	 piątek	 marca,	 1.3.2019,		
świat	został	opleciony	łańcuchem	modlitw.	Jed-
nym	 z	 jego	 ogniw	 stał	 się	 kościół	 Jezusowy	 
w	Cieszynie,	gdzie	odbyło	się	ekumeniczne	na-
bożeństwo	 ŚDM,	 do	 którego	 liturgię	 napisały	
chrześcijanki	ze	Słowenii.	Całość	przygotowana	
przez	pastorową	Oliwię	Madzię,	skupiła	uwagę	
słuchaczy	 dzięki	 pięknej	 dekoracji	 wykonanej	
przez	 panią	 Dominikę	 Sabelę,	 śpiewowi	 chó-
ru	 kościelnego	 pod	 batutą	 pana	 Piotra	 Sikory	 
i	 przeczytanej	 liturgii	 przez	 kilka	 kobiet	 repre-
zentujących	 trzy	 pokolenia.	 Rolę	 przewodni-
czącej	 liturgii	 objęła	 Siostra	 Tarsycja	 ze	 Zgro-
madzenia	Elżbietanek	w	Cieszynie.	Słowo	Boże	
czytała	Siostra	Przełożona	Diakonatu	Eben-Ezer,		
siostra	 Ewa	 Cieślar,	 a	 przypowieść	 o	 wielkiej	
uczcie	rozważała	diakon	Aleksandra	Błahut-Ko-
walczyk.		
	 Kolektę	 zebraną	 podczas	 nabożeństwa	
(780,30)	 przeznaczono	 	 na	 rzecz	 pomocy	 ko-
bietom	i	dziewczętom	będącym	ofiarami	handlu	
ludźmi.	Organizacja	KLJUC	w	Słowenii	poma-

Światowy Dzień Modlitwy 
Cieszyn 2019
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ga	im	w	wyjściu	z	ciężkiej	sytuacji	życiowej.
	 Po	 nabożeństwie,	 w	 sali	 konfirma-
cyjnej,	 	 grono	zainteresowanych	miało	okazję	
obejrzeć	przeźrocza	ze	Słowenii,	których	treść	
objaśniała	pastorowa	Pavla	Chudecka.	
	 Spotkanie	 zakończyło	 się	 degustacją		
słodkich,	orzechowych	specjałów	i		serdeczny-
mi		rozmowami.
                                                                                                                                             

diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Zdjęcia: Beata Macura

 Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który 

chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1 Tym. 2,3-4
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Halle - Coimbatore - Cieszyn

	 W	 dniach	 28.02-03.03	 cieszyń-
ska	 parafia	 gościła	 delegację	 z	 partner-
skiej	 fundacji	 Franckesche	 Stiftungen	
w	Halle,	 której	 przedstawicielkami	 były	
Friederike	 Lippold	 oraz	 pochodząca	 
z	 Indii	 Jasmin	 Issakiraja,	 ambasadorka	
Tamilskiego	 Kościoła	 Ewangelicko-Lu-
terańskiego.	 Jednym	z	 celów	 ich	wizyty	
było	 przedstawienie	 dwóch	 prelekcji	 do-
tyczących	początków	oraz	teraźniejszości	
w	 kontekście	 współpracy	 między	 funda-
cją	w	Halle,	a	parafią	cieszyńską	oraz	Ko-
ściołem	 w	 południowoindyjskim	 stanie	
Tamilnadu.	
 
	 Jasmin	 przedstawiła	 korzenie	
luteranizmu,	 który	 zadomowił	 się	 na	
subkontynencie	indyjskim	ponad	300	lat	
temu	 w	 wyniku	 działalności	 ewangeli-
zacyjnej	 Bartolomäusa	 Ziegenbalga,	 mi-
sjonarza	wspomnianej	wyżej	organizacji	
Franckesche	 Stiftungen.	 Mimo	 upływu	
lat	 tamilski	Kościół	przetrwał	próbę	cza-
su	 i	 rokrocznie	 zrzesza	 coraz	 większą	
liczbę	 luteran,	 którzy	 podobnie	 jak	 pol-
scy	protestanci,	muszą	konfrontować	się	

z	często	niełatwymi	realiami	życia	w	diasporze.	Friederike	Lippold	
omówiła	sfery	działalności	fundacji	oraz	rolę	jej	założyciela,	Augu-
sta	Hermanna	Franckego,	w	aspekcie	kontaktów	między	partnerski-
mi	parafiami,	które	mimo	dzielącej	je	odległości	prowadzą	aktywną	
współpracę,	której	przykładem	jest	właśnie	wolontariat	Jasmin	Issa-
kiraji	w	Halle	oraz	jej	wizyta	na	Śląsku	Cieszyńskim.

	 Podczas	obu	prezentacji	nie	brakowało	pytań	ze	strony	słu-
chających,	 których	nurtowały	 zagadnienia	 dotyczące	przykładowo	
pozycji	 chrześcijan	 w	 indyjskim	 systemie	 kastowym,	 małżeństw	
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mieszanych,	emancypacji	kobiet,	melanżu	hin-
duskich	 i	 zachodnich	 tradycji	przy	obchodach	
świąt,	 tudzież	 zwyczajów	kulinarnych.	Po	wy-
głoszonej	prelekcji	odbył	 się	warsztat	 sypania	
kolorowego	 piasku,	 który	 stanowi	 codzienną	
praktykę	 mieszkańców	 rodzinnych	 stron	 Ja-
smin.	Ta	sama	prezentacja	odbyła	się	 również	
w	bielskiej	parafii,	na	zaproszenie		ks.	probosz-
cza	Krzysztofa	Cienciały	i	ks.	Karola	Długosza	
oraz	w	Zespole	Szkół	Budowlanych	w	Cieszy-
nie,	gdzie	uczniowie	ciepło	przyjęli	obie	prele-
gentki,	prowadząc	żywą	dyskusję.	
 
	 Oprócz	 tego	panie	miały	 również	oka-
zję	 odwiedzić	 Bielsko-Białą,	 Wisłę	 i	 Ustroń	
oraz	 uczestniczyć	 we	 wprowadzeniu	 w	 urząd	
nowego	proboszcza.		Dla	Jasmin	niezapomnia-
nym	 przeżyciem	 były,	 np.:	 widok	 zamarznię-
tego	 Jeziora	 Czerniańskiego,	 spacer	 w	 Lesie	
Cygańskim	do	 leśnego	 kościoła,	 pobyt	w	Mu-
zeum	Włókiennictwa,	 Herbaciarni	 „Laja”	 czy	
też	brzmienie	 cieszyńskich	organów,	prezento-
wane	przez	Joannę	Lazar-Chmielowską.	Myślę,	
że	doświadczenia	zebrane	na	ziemi	cieszyńskiej	
mogą	w	przyszłości	zaowocować	zaproszeniem	
ze	strony	 indyjskiej	do	 rewizyty	w	Tamilnadu	
lub	niemieckiej	do	Halle.	Przyjazd	obu	pań	był	
możliwy	dzięki	 inicjatywie	 kustosza	Muzeum	
Protestantyzmu,	 Marcina	 Gabrysia,	 który	 ota-
czał	je	opieką	podczas	całego	pobytu.	Chór	Mi-
syjny	z	Cieszyna	zebrał	kwotę	400	zł,	która	zo-
stała	przekazana	na	rzecz	Tamilskiego	Kościoła	
Ewangelicko-Luterańskiego;	 autor	 tegoż	 ar-
tykułu	miał	zaszczyt	 i	przyjemność	 tłumaczyć	
prelekcję	Jasmin	Issakiraji.

Jan Chmielowski
fot. Dariusz Chmielowski i Beata Macura

 A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot 

ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, 

nie ma żywota.
1 Jana 5,11-12
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Goście z Indii oraz Niemiec w ZSB

	 W	 dniu	 01.03.2019	 w	 Zespole	 Szkół	 Budowlanych	 w	 Cieszynie	
odbyło	 się	 spotkanie,	 którego	 gośćmi	 były	 Friederike	 Lippold	 z	 instytutu	
Franckesche	Stiftungen	w	Halle	oraz	Jasmin	Issakiraja	z	Coimbatore	w	połu-
dniowych	Indiach.	Obecnie	Jasmin	Issakiraja	jest	wolontariuszką	w	Halle.		
Friederike	 Lippold	 oraz	 Jasmin	 Issakiraja	 przyjechały	 do	 Cieszyna	 na	 za-
proszenie	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie	oraz	kustosza	Mu-
zeum	Protestantyzmu		w		Cieszynie,	Marcina	Gabrysia.
 
	 Organizatorem	spotkania	w	ZSB	była	Joanna	Lazar-Chmielowska.	
	 Jasmin	 Issakiraja	 opowiedziała	 młodzieży	 o	 swoim	 kraju,	 rodzin-
nym	 mieście	 i	 najważniejszych	 ciekawostkach	 związanych	 z	 tą	 częścią	 
świata.	 Następnie	 uczniowie	 klas	 IVA,	 IVB	 oraz	 IIIB	 zadawali	 pytania.	
Najczęściej	 pytali	 o	 obecną	 sytuację	 polityczną	 Indii,	 stereotypy	 związa-
ne	 z	 kulturą	 indyjską,	 tradycyjne	 stroje	 (Jasmin	 była	 ubrana	w	 sari),	 byli	
ciekawi	 zwyczajów,	 które	 są	ważne	 dla	 prowadzącej	 spotkanie.	Ogromne	 
zainteresowanie	 wzbudziła	 niespodzianka,	 którą	 przygotowała	 prelegent-
ka	 z	 Indii.	Uczniowie	mieli	 okazję	 przygotować	 tradycyjny	 rysunek,	 uży-
wając	 odpowiedniego	 proszku.	 Nauczyliśmy	 się	 czegoś	 nowego	 o	 innym	 
społeczeństwie	 i	 obszarze	 kul-
turowym.	 Przede	 wszystkim	
przekonaliśmy	 się,	 że	 znając	 ję-
zyk	 angielski,	 możemy	 świetnie	 
skomunikować	 się,	 choć	 pocho-
dzimy	z	 tak	odległych	kontynen-
tów.	

	 Wszyscy	 byliśmy	 nie-
zwykle	 wdzięczni	 za	 to	 spotka-
nie.	

Joanna Lazar-Chmielowska 
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Diecezjalne 

spotkanie 

rodziców

	 W	sobotę	2	marca	br.	na	godzinę	14.00	
do	Bielska	 zaczęło	 zjeżdżać	 się	wiele	 samocho-
dów	-	pytanie	dlaczego?	Otóż	w	tym	dniu	odbyło	
się	 trzecie	 diecezjalne	 spotkanie	 rodziców	 kon-
firmantów	 z	 rocznika	 2019.	 Rozpoczęcie	 mia-
ło	 miejsce	 w	 auli	 Towarzystwa	 Szkolnego	 im.	 
M.	Reja.	
 
	 Wszystkich	zebranych	powitał	ks.	radca	
Waldemar	Szajthauer	z	Wisły,	a	spotkanie	popro-
wadził	 w	 zastępstwie	 diecezjalnego	 biskupa	 ks.	
Tomasz	 Bujok	 z	 Drogomyśla.	 Głównie	 skupili-
śmy	się	na	 tym,	czym	 jest	konfirmacja	 i	w	 jaki	
sposób	 do	 niej	 podchodzimy,	 my	 jako	 rodzice	
oraz	nasze	dzieci.	Są	to	wielkie	przeżycia	dla	na-
szych	pociech,	 ale	dla	nas	 również.	Nasze	dzie-
ci	czeka	przełom	w	ich	życiu,	wkraczają	powoli	 
w	dorosłość,	 która	wcale	 nie	 jest	 łatwa.	Muszą	
podejmować	trudne	decyzje,	ale	warto	iść	przez	
to	 z	 naszym	 Panem	 Jezusen	 Chrystusem.	 Aby	
przybliżyć	 nam	 problem	 wyboru	 w	 życiu	 obej-
rzeliśmy	 wspólnie	 krótki	 film,	 przedstawiający	
ojca	 i	 małego	 syna	 i…	 bardzo	 trudną	 decyzję,	
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przed	którą	stanął	główny	aktor.	Musiał	wybrać	
katastrofę	pociągu	wypełnionego	po	brzegi	ludź-
mi	czy	śmierć	swojego	małego	synka.	Obraz	ojca	
i	tragedia	do	której	doszło,	na	długo	pozostanie	
w	mojej	pamięci.	Często	i	my	musimy	zmierzyć	
się	z	ciężką	decyzję,	ale	co	ważne,	jeżeli	żyjemy	
z	Panem,	zawsze	będzie	nam	łatwiej.	
 
	 Po	spotkaniu	w	auli	został	przygotowany	
poczęstunek:	kawa,	herbata	oraz	kołacze,	mogli-
śmy	 również	 zajrzeć	 do	 księgarni	 „Augustana”	
i	 zaopatrzyć	 się	 w	 konfirmacyjne	 zaproszenia.	 
	 Kolejna	 część	 spotkania	 miała	 miejsce	
w	kościele	Zbawiciela,	gdzie	przy	wypełnionym	
po	brzegi	kościele	śpiewaliśmy	przy	akompania-
mencie	zespołu	młodzieżowego	z	Cieszyna	pie-
śni	o	 różnej	 tematyce.	Zostały	 rozdane	nagrody	
w	konkursie,	które	odbywały	się	między	grupami	
oraz	w	ostatnim	temacie	poprowadził	nas	ks.	Ma-
rek	Michalik	z	Wisły	Czarnego.	Organizatorem	
spotkania	 był	 diecezjalny	 duszpasterz	 ks.	 Mar-
cin	Podżorski,	który	koordynował	 je	 także	przy	
współpracy	z	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji.		
 
	 Mile	 spędzony	 czas	 dobiegł	 końca	 i	 sa-
mochodami	rozjechaliśmy	się	do	domów.	Przed	
nami	 ostatnie	 przygotowania	 do	ważnego	 i	wy-
jątkowego	dnia	–	Dnia	Konfirmacji.		

Tekst i zdjęcia: Beata Macura
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	 W	dniu	10	marca	br.,	w	1	Niedzielę	
Pasyjną,	w	kaplicy	w	Gumnach	o	godz.	1000	
odprawione	 zostało	 nabożeństwo,	 które	 po-
prowadziła	diakon	Beata	Janota.
	 Tekst,	 który	 był	 podstawą	 kazania,	
zaczerpnięty	został	z	Listu	do	Hebrajczyków	
4,	14-16	„Mając więc wielkiego arcykapłana, 
który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie 
mamy bowiem arcykapłana, który by nie 
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz 
doświadczonego we wszystkim, podobnie jak 
my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy  
z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostą-
pili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy 
w stosownej porze” oraz	 treść	 kazania:	Tak 
po ludzku biorąc, życie Jezusa zakończyło się 
totalną klęską. Jednak trzeba przyznać, że 
w ciągu ponad dwóch tysięcy lat, żadnemu 
człowiekowi, władcy, uczonemu myślicielo-
wi, wodzowi potężnych armii, nie zawdzięcza 
historia ludzkości tak wiele. Jego imię nie-
ustannie króluje w milionach ludzi. Nikt nie 
wyświadczył ludziom większego dobra niż On. 
Chrystus kapłanem na wieki z mocą niekoń-
czącego się życia, jest trwały, na zawsze. Je-
zus Syn Boży wstąpił do nieba i jest naszym 
najwyższym Kapłanem. Skoro mamy takiego 
wspaniałego Kapłana, mamy niezachwianie 
trzymać się naszego wyznania wiary. Chry-
stus nasz Kapłan potrafi nas zrozumieć, gdy 
czujemy się bezradni. Będąc na ziemi, do-
świadczył wszystkich naszych ludzkich trud-
ności z jednym wyjątkiem: nigdy nie popełnił 
grzechu. Chociaż był Synem Bożym cierpiał, 
aby dać nam przykład posłuszeństwa. A gdy 
w pełni wykonał swoje dzieło, stał się źródłem 
wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy 
są mu posłuszni. Bóg zaś go uczynił wielkim 
Kapłanem na wzór Melchizedeka. Nie pozo-
staje nam nic innego jak tylko włączyć się do 
współpracy w imię miłości do Boga i Jego 
dzieła. Biegnijmy pod tron tego, który obda-
rza nas łaską, a doświadczymy Bożej miłości 
i znajdziemy stosowną pomoc pośród naszych 
trudności.

Dzień Kobiet

Chryste	bądź	z	nami,	bądź	w	nas;	

Bądź przy sterze naszego okrętu;
Bądź w sercach tych, którzy o nas myślą;
Bądź w oczach tych, którzy na nas patrzą;
Bądź w uszach tych, którzy nas słuchają;

Bądź w ustach tych, którzy do nas przemawiają.

	 Przed	 zakończeniem	 nabożeństwa,	 tradycyjnie	 wszy-
scy	zostali	zaproszeni	do	salki	obok,	tym	razem	na	poczęstunek	 
z	okazji	Dnia	Kobiet.	Drzwi	salki	zostały	szeroko	otwarte	i	od	
razu	 w	 oczy	 rzucały	 się	 	 stoły	 zastawione	 pysznymi	 ciastami,	
które	przygotowały	nasze	panie.	Była	oczywiści	kawa	i	herbata	
w	nowych	filiżankach	oraz	rozmowy,	do	których	już	zdążyliśmy	
przywyknąć.	W	 pewnym	 momencie	 nasz	 prezbiter	 Jan	 Fryda,	
wniósł	do	salki	wiaderko	z	tulipanami	i	każdej	kobiecie	wręczył	
po	 kwiatku.	 Spotkanie	 zakończyło	 się	 około	 południa	 i	 był	 to	
miło	 spędzony	 i	 błogosławiony	 czas,	 tym	bardziej	 że	 dopisała	
frekwencja.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Mendrek
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„Czekając na motyle”

	 Ktoś	zapyta:	film?	Dlaczego	spotkanie	przy	filmie?	Prze-
cież	jesteśmy	zasypywani	wieloma	propozycjami,	które	oferuje	
nam	telewizja.	Często	jesteśmy	nawet	nią	zmęczeni.	Jednak	za-
leży	to	od	tego,	co	nam	proponują	i	co	chcemy	oglądać.
	 W	sobotę	15	marca	br.	o	godz.	17.00	w	sali	przy	koście-
le	w	Zamarskach,	 ks.	Marcin	Podżorski	 zaprosił	 zborowników	
z	Hażlacha	 i	Zamarsk	do	wspólnego	obejrzenia	 jednego	z	wie-
lu	wspaniałych	 chrześcijańskich	 filmów,	 który	 określiłam	 jako	
„wyciskacz	łez”.	Był	tak	bardzo	wzruszający,	że	nie	dało	się	nie	
płakać,	tak	wiele	było	niezrozumiałych	sytuacji,	które	jednak	po	
czasie	udało	się	ogarnąć.	
 „Czekając na motyle”	 piękny	film	o	 sile	 przebaczenia	
i	 nierozerwalnych	 rodzinnych	 więzach.	 Historia	 rodziny	 i	 jej	
skomplikowanych	relacji.	Tajemnica,	która	podzieliła	przed	laty	
najbliższych,	nie	pozwala	im	być	znowu	razem.	
Czy	 potrafią	 to	 zmienić?	 Ciekawy	 przykład	
amerykańskiego,	 chrześcijańskiego	 filmu	 nie-
zależnego.	Piękny,	dający	nadzieję	film	o	tym,	
jak	odzyskać	wiarę	i	jak	poradzić	sobie	z	cier-
pieniem.
	 Richard	Clark	Jr.	–	 reżyser	 i	scenarzy-
sta	 tego	 obrazu	 –	 zdecydował	 się	 bowiem	 na	
konwencję	dramatu	czy	 też	filmu	obyczajowe-
go,	w	który	wplótł	wątki	religijne.
 „Oto początkujący malarz (trochę bon 
vivant) ma odwieźć do babci swoją kilkulet-
nią siostrzenicę. Na chwilę spuszcza ją jednak  
z oka i dziewczynka ginie. Matka dziewczynki 
nie potrafi mu tego wybaczyć, on nie potrafi 
wybaczyć ani sobie, ani Bogu… - dla rodziny 
zaczyna się trudny czas kłótni, podziałów, nie-
chęci, nienawiści. Mija jednak trochę czasu 
i pojawia się szansa na pojednanie. Nie tylko 
między członkami rodziny, ale także ze sprawcą 
śmierci dziewczynki, który obecnie przebywa  
w więzieniu. Bo przecież „to czego nie można 
zapomnieć, można wybaczyć” – jak mówi jed-
na z postaci w tym filmie.
 „Czekając na motyle” to bardzo piękny, dający nadzie-
ję film o tym, jak odzyskać wiarę i jak poradzić sobie z cierpie-
niem, które czasem – jak nam się zdaje - przytłacza i przerasta. 
Zapominamy bowiem o tym, że Bóg nie obiecał nam życia bez 
cierpienia, ale też dał nam siłę, aby je znieść. Pytanie tylko, czy 
uwierzymy we własne siły? Ten film może nam w tym pomóc”.

	 Drodzy	 Czytelnicy	 pomimo	 tego,	
że	w	dzisiejszych	czasach	częściej	zaprasza	
się	do	przeczytania	ciekawej	książki,	która	
notabene	 stała	 się	 bardzo	modna,	 to	 w	 tej	
sytuacji	ośmielam	się	zaprosić	Was	do	obej-
rzenia	wspaniałego	Filmu…

Tekst i zdjęcia: Beata Macura
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Rekolekcje dla Rady Parafialnej

	 Okres	 	pasyjny	 	 to	czas	 rekolekcji	nie	
tylko	 dla	 uczniów,	 ale	 również	 dla	 dorosłych,	
w	tym	dla	rad	parafialnych.	W	tym	celu	nasza	
Rada	Parafialna	spotkała	się	w	domu	zborowym	
Parafii	w	Wiśle	–	Jaworniku	w	sobotę	16	.marca.	
Spotkanie	rozpoczęto	w	kaplicy	chwilą	skupie-
nia	–	wsłuchano	 się	w	 treść	psalmu	71	 i	 zmó-
wiono	modlitwę.
	 Rekolekcje	 prowadził	 ksiądz	 Roman	
Pracki	z	Krakowa.	Rozważanym	tematem	była	
szeroko	pojęta		odpowiedzialność	za	przyszłość	
naszego	 ziemskiego	 domu,	 coraz	 bardziej	 za-
śmieconego	 i	 zatrutego.	 Po	 wprowadzeniu	 
w	zagadnienie	zebrani	dobrali	się	w	4-ro	i	5-cio	
osobowe	 grupy.	 Zadaniem	 grup	 było	 zapropo-
nowanie	działań	w	obszarach	podległych	para-
fii,	które	zmierzałyby	do	zatrzymania	czy	cho-
ciażby	spowolnienia	degradacji	środowiska.
	 Opracowane	 postulaty	 w	 większości	
dotyczyły	 oszczędności	 energii,	 rezygnacji	 
z	 wyrobów	 plastikowych	 i	 jednorazowych	
szkieł	 w	 przystrajaniu	 grobów,	 sumiennej	 se-
gregacji	odpadów.	Nie	zapomniano	o	potrzebie	
ciągłej	edukacji	w	zakresie	dbałości	o	środowi-
sko.	 	Chodzi	bowiem	o	 to,	 aby	 ta	dbałość	nie	
była	 hasłem,	 ale	 stała	 się	 częścią	 naszych	 co-
dziennych	zajęć.
	 Na	 zakończenie,	 po	 modlitwie,	 ks.	
Pracki	życzył	Radzie	i	jej	Proboszczowi	udanej	
współpracy	na	każdym	poziomie	życia	parafial-
nego	.

 Tekst:Marcin Mrózek
Zdjęcia: Małgorzata Wacławik-Syrokosz 

i ks. Łukasz Gaś
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Jubileusz Biblioteki Parafialnej

	 Minęło	25	lat…	Biblioteka	Parafial-
na	 nadal	 istnieje.	 Powstała	 z	 potrzeby,	 aby	
Cieszyn	 miał	 też	 bibliotekę	 chrześcijańską.	
Zachęcenie	przyszło	ze	Skoczowa	od	p.	Re-
naty	Świder	–	kierowniczki	utworzonej	tam	
wcześniej	biblioteki.	Nasza	biblioteka	rodzi-
ła	się	dwa	lata.	Przychylność	ks.	proboszcza	
Jana	Melcera	i	entuzjazm	grupki	osób	zrobiła	
swoje.	Zborownicy	zaczęli	dostarczać	książ-
ki	zalegające	półki	ich	domowych	bibliotek.	
Odpłatny	prezent	zrobiła	nam	też	Biblioteka		
w	Skoczowie.	Segregacją	tego	majątku	zaję-
ły	się	panie:	śp.	Anna	Piekar,	Helena	Jarosz,	
Wanda	Król	i	Zofia	Wojtas.	
	 Nad	 stroną	 merytoryczną	 czuwała	
Renata	Świder.	Książki	zgrupowano	w	dzia-
łach:	 Historia	 i	 ludzie	 Kościoła,	 Kazania	 i	
komentarze,	 Powieści,	 Budujące,	 Małżeń-
stwa,	rodzina,	młodzież,	dzieci	i	Żydzi!

Zaprezentowanie biblioteki przez panią Zofię Wojtas 
nowemu proboszczowi ks. Marcinowi Brzósce
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	 Biblioteka	 przyjęła	 też	 spuściznę	 Związku	
Młodzieży	 Ewangelickiej	 sprzed	 1939	 roku.	 Podaro-
wane	 	 nam	 książki	 o	 tematyce	 świeckiej	 wzbogaciły	
Bibliotekę	Miejską	w	Cieszynie.	Nadmiar	tych	samych	
tytułów	przekazaliśmy	nowo	powstałym	bibliotekom	w	
Rawie	Mazowieckiej,	Opolu,	Górnej	Suchej,	a	później	
pacjentom	w	Szpitalu	Śląskim.	
	 W	pierwszym	roku	Biblioteka	startowała	z	ilo-
ścią	584	książek.	Następne	 tytuły	pochodziły	głównie	
z	 zakupów	 w	 Księgarni	 Ewangelickiej,	 w	 hurtowni	
„Jack”,	na	Tygodniu	Ewangelizacyjnym	i	nadal	z	daro-
wizn.	Korzystamy	z	dotacji	Parafii,	a	także	życzliwych	
sponsorów	(coraz	mniej).	Przez	kilka	lat	kupowaliśmy	
kasety	z	Tygodni	Ewangelizacyjnych	„Pro	Christ”,	po-
życzaliśmy	 kasety	 z	 nabożeństw	 w	 Kościele	 Jezuso-
wym,	muzykę	religijną,	a	także	kasety	video.	Wypoży-
czano	 także	 czasopisma:	 Zwiastun,	 Inspiracje,	 Idźcie,	
Warto,	Informatory	Parafialne.	
	 Przez	 kilka	 lat	 Biblioteka	 prowadziła	 działal-
ność	 charytatywną.	Organizowane	 były	 zbiórki	 odzie-
ży	 używanej,	 sprzętu	 AGD,	 rowerów,	 komputerów,	
lekarstw,	 pieniędzy	 dla	 dzieci,	 a	 potem	 osób	 starych.	
Inicjatorkami	były:	śp.	Daniela	Byrdy,	Wanda	Macura,	
Zofia	Wojtas,	a	pomocą	też	służyły:	Irena	Grzegorzek,	
Halina	Grycz,	Joanna	Cuber,	Bożena	Polak,	Małgorzata	
Biesok.	Z	naszej	Biblioteki	korzystają	czytelniczki	róż-
nych	wyznań,	 a	 studentów	UŚ	 odsyłamy	 do	Bibliote-

ki	„Matki”	w	Skoczowie.	Biblioteka	czynna	jest	2	razy	 
w	 tygodniu:	 w	 niedzielę	 po	 nabożeństwie	 i	 w	 środy	
przed	Godziną	Biblijną,	co	czyni	około	80	razy	w	roku	
(w	czasie	wakacji	Godziny	Biblijne	nie	odbywają	się).	
Zapisanych	 jest	 247	 czytelników,	 ale	 liczba	 wypoży-
czających	spada.	Ludzie	coraz	mniej	czytają.	Jedna	wy-
pożyczona	książka	czytana	jest	nieraz	przez	kilka	osób	
z	 rodziny	 lub	 sąsiadów.	 Dysponujemy	 1274	 tytułami	
i	mamy	wiernych	 czytelników	oczekujących	nowości.	
Najwięcej	książek	przeczytały:	Ewa	Biernat,	Zuzanna	
Tomala,	Anna	Tymeczko,	 Irena	Grzegorzek,	 Zuzanna	
Kral,	Klaudia	Budzan,	Anna	i	Stanisława	Cieślar,	Emi-
lia	 Grochal,	 Alina	 Pawlica,	 Leontyna	 Koloczek,	 Ma-
ria	 Raszka,	Małgorzata	 Lakstein,	 Emka	Mięciel.	 Dla	
wszystkich	odwiedzających	naszą	Bibliotekę	warto	po-
święcić	 czas.	Dziękuję	Bóg	Zapłać	wszystkim	wolon-
tariuszkom,	które	pracowały	i	tym,	które	nadal	dla	Was	
pracują.	Są	to:	śp.	Daniela	Byrdy,	śp.	Janina	Pastucha,	
śp.	Wanda	Pustówka,	Halina	Kożusznik,	Helena	Jarosz,	
Janina	Lukas,	Stefania	Szymańska,	Danuta	Kaleta,	Ire-
na	Apostolska	oraz	Adrian	Swarowski	(młodzież).	
	 Zachęcamy	 do	 przychodzenia	 do	 Biblioteki.	
Tylko	czytanie	rozwija	i	utrzymuje	w	sprawności	nasz	
umysł	 i	 buduje	 nasze	 wnętrze	 duchowe.	 Będziemy	
trwać	tak	długo	jak	długo	sprawiać	będziemy	czytelni-
kom	radość.	

Zofia Wojtas

Piękny Jubileusz

	 Drogi	 Jubilacje,	 z	 okazji	 Twoich	 

75.	 urodzin	 w	 imieniu	 Redakcji	 Wieści	

Wyższoramskich,	z	którą	już	od	wielu	lat	

wiernie	współpracujesz,	życzymy	Ci	dużo	

zdrowia,	siły,	aby	obecność	Pana	naszego	

Jezusa	Chrystusa	zawsze	Ci	Towarzyszy-

ła,	a	zdrowie	dopisywało.		A	także	życzy-

my	Ci	w	bliskich	Ci	osobach	siły	i	piękna	

stworzenia,	a	w	otaczającym	Cię	świecie	

radości	istnienia. Solenizant Pan Eugeniusz Raabe w towarzystwie 
byłego Kuratowa Parafii w Cieszynie Pana Jana KrólaRedakcja
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Prace	 remontowe	kościoła	Jezu-
sowego	 nieprzerwanie	 posuwa-
ją	 się	 do	 przodu,	 kolejne	 etapy		
prac	 zostały	 wykonane,	 a	 na-
stępne	 są	 rozpoczęte.	Działania	
te	 możemy	 słyszeć	 i	 obserwo-
wać	przechodząc	obok	kościoła.	
W	 ostatnim	 czasie	 zdemonto-
wano	 część	 rusztowań	 z	 bocz-
nych	ścian	przy	wieży	kościoła,	
dzięki	czemu	możemy	naocznie	
przekonać	 się,	 jak	 wyglądają	
ściany	 wyczyszczone	 i	 przygo-
towane	 do	 dalszych	 prac	 reno-
wacyjnych.	 Rusztowania	 zde-
montowane	zostały	przeniesione	
i	ustawione	za	prezbiterium,	co	
widać	również	z	wnętrza	kościo-
ła,	 patrząc	 w	 ołtarzowe	 okna.	
W	 lutym	 po	 renowacji	 wróciła	
następna	 partia	 ram	 okiennych	
wraz	z	nowymi	szybami,	zostały	
złożone	 w	 	 bocznej	 nawie	 ko-
ścioła,	 a	niebawem	powrócą	na	
swoje	miejsca	w	kościele.
	 W	poprzednim	numerze	
Wieści	 Wyższobramskich	 infor-
mowaliśmy	o	montażu	chemicz-
nych	 spiralnych	 kotw	 spinają-
cych	 pęknięcia	 ścian	 kościoła,	
obecnie	wykonano	 już	przeszło	
250	odwiertów	na	głębokość	ok.	
90-95	 cm.	 Spiralne	 kotwy	 spi-
nające	 będą	 zabezpieczać	 pęk-
nięcia	 ścian	 kościoła,	 jednakże	
obecnie	nie	wiadomo	ile	jeszcze	
będzie	 trzeba	 ich	 zamontować,	
to	 pokażą	 kolejne	 etapy	 skuwa-

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

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  Część VII.

Montaż chemicznej spiralnej kotwy  
spinającej ściany

Odwierty pod spiralne kotwy spinające  
pęknięcia ścian

Otwory odwiertów pod spiralne kotwy  
spinające pęknięcia 

Prace murarskie uzupełniające  ubytki  
po zwietrzałych cegłach
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nia	tynków.
	 Sprzyjające	 wa-
runki	 atmosferyczne	
pozwoliły	 na	 kontynu-
owanie	 prac	 związanych	
z	 osuszaniem	 i	 wzmac-
nianiem	 fundamentów	
kościoła.	 Tym	 razem	
rozpoczęto	 odkopywanie	
fundamentów	 kościoła	
od	 strony	 południowej.	 
Z	 tej	 strony	 solidne	 fun-
damenty	 sięgają	 głębo-
kości	ok.	2,5	m.	Prace	te	
są	 prowadzone	 nie	 tylko	
pod	 nadzorem	 konserwa-
tora	 zabytków,	 ale	 rów-
nież	 archeologa,	 Zofii	
Jagosz-Zarzyckiej	 –	 jeśli	
przy	tych	pracach	zostaną	
odkryte	jakieś	materialne	
zabytki	 związane	 z	 bu-
dową	 kościoła	 lub	 dzia-
łalnością	 parafii,	 będą	 
w	 przyszłości	 prezento-
wane	w	naszym	muzeum.	
W	 najbliższym	 czasie	
będą	trwały	prace	z	odko-
paniem,	 oczyszczeniem,	
uzupełnieniem	 i	 zabez-
pieczeniem	fundamentów	
południowych	 niemalże	
na	 całej	 długości	 kościo-
ła,	a	następnie	wykonanie	
kolejnej	 części	 żelbeto-
wej	 opaski	 wzmacniają-
cej	 fundament	 oraz	 wy-
konanie	nowego	drenażu.	
Odpowiednie	 warunki	
pogodowe	 pozwoliły	 też	
na	 wznowienie	 prac	 na	
wieży	 kościoła.	 Z	 trzech	
stron	 wieży	 (północnej,	
wschodniej	 i	 południo-
wej)	zamontowano	nowe	
okna	 oraz	 wykonano	
część	 prac	 związanych	 
z	 obróbką	 blacharską,	
wymieniono	 daszki	 mie-
dziane	gzymsów.
	 Niestety,	w	 ostat-
nim	 czasie	 podczas	 prac	
związanych	 z	 piaskowa-
niem	ścian	zewnętrznych	

od	strony	południowej,	doszło	do	zapylenia	wnętrza	kościoła.	Z	tego	też	powodu	
–	pomimo	sprzątania	kościoła	przez	kościelnego	do	późnych	godzin	nocnych	w	pią-
tek	 i	 sobotę	–	 część	 ławek	 i	 boczne	empory	były	wyłączone	z	użytkowania	pod-
czas	 piątkowego	 pasyjnego	 nabożeństwa	 i	 niedzielnych	 nabożeństw.	Z	 całą	 pew-
nością	 sytuacja	 ta	będzie	 się	powtarzać,	 szczególnie	gdy	nadejdzie	czas	 remontu	
wewnątrz	kościoła	w	prezbiterium	i	w	części	południowej	kościoła,	gdzie	również	
będą	skuwane	tynki	na	wysokości	ok.	1,5-2	m	od	posadzki,	dlatego	też	zwracamy	
uwagę	i	prosimy,	by	w	czasie	nabożeństw	siadać	w	ławkach	bliżej	środka	kościoła	 
w	miejscach	centralnych,	szczególnie	w	czasie	pasyjnych	nabożeństw	piątkowych.	
Z	góry	też	przepraszamy	za	zaistniałe	z	tego	powodu	niedogodności	i	utrudnienia.	
W	związku	z	remontem	może	też	zdarzyć	się,	że	w	którymś	miejscu	ławki,	poręcze	
czy	inne	elementy	w	kościele	nie	będą	dostatecznie	czyste.	Musimy	mieć	świado-

Prace blacharskie na wieży kościoła

Odkopywanie fundamentów kościoła 
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mość,	iż	przy	tak	dużym	remoncie	jedna	osoba	
nie	jest	w	stanie	wyczyścić	cały	kościół	w	prze-
ciągu	kilku	godzin,	a	 już	w	zupełności	nie	 jest	
to	 możliwe	 w	 czasie	 nabożeństw	 piątkowych,	
które	są	o	godzinie	17.00,	zaś	prace	remontowe	 
z	reguły	kończą	się	o	godzinie	16.00.
	 W	 związku	 z	 powyższym	 apelujemy	
o	 pomoc	w	 sprzątaniu	 kościoła	 wszystkie	 oso-
by	 które	 mogłyby	 poświęcić	 swój	 czas	 i	 siły	 
o	 przybycie	 13	 kwietnia	 br.,	 w	 sobotę	 poprze-
dzającą	niedzielę	palmową,	do	kościoła	Jezuso-
wego.	 Sprzątanie	 kościoła	 odbywać	 się	 będzie	
od	 godziny	 9.00	 do	 12.00.	 Można	 przyjść	 na	
jedną,	 dwie	 czy	 nawet	 trzy	 godziny,	 obojętnie	
czy	 o	 9.00,	 9.30	 czy	 11.00,	ważne	 aby	 zabrać	
chęci	 oraz	 odpowiednio	 się	 ubrać.	Wspólnymi	
siłami	 szybko	 i	 sprawnie	wysprzątamy	kościół	
Jezusowy	na	czas	Wielkiego	Tygodnia	i	Święta	
Wielkanocne.
	 W	najbliższych	miesiącach	będą	wyko-
nywane	kolejne	prace	związane	z	dokończeniem	
skuwania	 tynków	 i	 piaskowym	 czyszczeniem	
ścian	 za	 ołtarzem,	 impregnacją	 oczyszczonych	
ścian	 specjalnym	 preparatem	 penetrującym	 
i	wzmacniającym	 strukturę	 cegły	 i	 zapraw.	 Po-
nadto	wiele	pracy	będzie	poświęcone	na	osusze-
nie	 i	wzmocnienie	 fundamentów	 od	 strony	 po-
łudniowej	 kościoła.	 Trwają	 też	 przygotowania	
do	 wykonania	 montażu	 instalacji	 wykrywania	

Nowe ramy okienne na wieżę kościoła

Montaż nowych ram okiennych na wieży przy dzwonach kościelnych 

Stawianie rusztowania za ołtarzem kościoła Montaż nowych ram okiennych na wieży przy dzwonach kościelnych
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pożarowego,	 która	 w	 ramach	 projektu	 będzie	 założo-
na	w	miejscu	najbardziej	narażonym,	a	mianowicie	w	
wieży	kościoła,	a	w	przyszłości	w	całym	kościele.	Będą	
też	wykonane	nowe	tarcze	zegara,	które	ze	względów	
formalnych	nie	mogą	być	sfinansowane	z	funduszy	pro-
jektu,	a	z	funduszy	własnych,	tj.	parafii,	co	oczywiście	
zwiększa	i	tak	niemałe	koszty	remontu.	Jednakże	obec-
ny	zły	stan	 tarcz	zegara	wymusza	 ich	wymianę,	gdyż	
pozostawienie	 starych	 tarcz	 groziłoby	 zabrudzenie	
rdzą	nowej	elewacji	kościoła,	ponadto	jest	jedyna	oka-
zja	wykorzystania	rusztowań	na	wieży.	By	zmniejszyć	
koszty	tej	inwestycji,	parafia	złożyła	wnioski	o	dofinan-
sowanie	do	urzędu	miasta	i	urzędu	marszałkowskiego.
	 Kolejny	też	raz	pragniemy	wszystkim	darczyń-
com	 podziękować	 za	 każdą	 ofiarowaną	 złotówkę	 na	
cele	 remontu	kościoła	 Jezusowego.	Darowizny	wspie-
rają	fundusz	związany	z	wkładem	własnym,	który	wy-
nosi	3	500	000	zł	–	obecnie	udało	się	zebrać	niespełna	
10	%	tej	sumy.	W	2019	roku	z	powyższej	kwoty	musi-
my	uzbierać	1	000	000	zł,	 licząc,	 iż	nie	będzie	dodat-

kowych	wydatków	z	nieprzewidzianymi	pracami,	które	
przy	tak	dużej	inwestycji	się	zdarzają.	Więc	jeszcze	raz	
serdecznie	dziękujemy	za	już	i	prosimy	o	dalsze	wspie-
ranie	Waszymi	modlitwami,	pracą,	dobrym	słowem	czy	
wpłatami,	na	rzecz	tego	wielkiego	przedsięwzięcia.

tekst: Marcin Gabryś
Zdjęcia: Piotr Orłowski

Prośba i zaproszenie

 W związku z remontem kościoła Jezusowe-
go serdecznie prosimy wszystkich chętnych mogą-
cych poświęcić swój czas o pomoc w sprzątaniu 
kościoła. Sprzątanie pragniemy przeprowadzić  
w sobotę 13 kwietnia (przed niedzielą palmową)  
w godzinach od 9.00 do 12.00. Prosimy o odpo-
wiedni ubiór adekwatny do tej jakże ważnej pracy.

„Ale ja wiem, ze Odkupiciel mój żyje”. 

Księga Hioba 19,25

	 W	 środę	 20	 lutego	 2019	 r.	 zmarła	w	Dzięgie-
lowie	po	ciężkiej	chorobie	w	wieku	77	lat	Siostra	Dia-
konisa	Hilda	 (Hildegarda	Nabel),	 która	 była	 długolet-
nią	 zastępczynią	 Siostry	 Przełożonej	
(najpierw	s.		Lidii	Gottschalk	i	obecnie	
s.	 Ewy	 Cieślar)	 Diakonatu	 Żeńskiego	
Eben	–	Ezer	w	Dzięgielowie,	Kościoła	
Ewangelicko	 –	 Augsburskiego	 w	 RP.,	
gdzie	 wiernie	 służyła	 Bogu,	 bliźnim	 
i	 Kościołowi	 przez	 58	 	 lat	 w	 swojej	
wiernej	,	skromnej	i	cichej	służbie	jako	
„Ancilla	Dominni”	–	służebnica	Pańska.	

	 Co	 wiemy	 o	 siostrze	 Hildzie?	
Informacje	 znajdujemy	w	 książce	 „Po-
wołane”,	wydanej	przez	Diakonat	Eben	
–	 Ezer	 w	 Dzięgielowie,	 autorstwa	 ks.	
Emila	 Gajdacza	 	 z	 inspiracji	 p.	 Ewy	
Piskorczyk	 z.	 d.	 Klus;	 	 pod	 redakcją	
Bożeny	Giemza	z	wydawnictwa	Warto.	

.
PoZegnanie Diakonisy 

Sp. Siostry Hildy Nabel
,

Tam,	 tak	 pisze	 ona	 o	 sobie	
i	 swojej	 decyzji	 udziału	 w	
tzw.	„Roku	Służby	dla	Pana”	
z	datą	16.09.1958	r.:	„Otrzy-
mawszy	ostatni	numer	„Strażnicy”	(	obecnie	„Zwiastun	
Ewangelicki”),	byłam	wielce	uradowana,	gdy	przeczy-
tałam	„Zew	Chrystusowy	do	jego	służby”.	Pragnąc	już	
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dawno	 w	 tym	 kierunku	 pracować,	 chcę	
zapytać,	 czy	 mogłabym	 być	 przyjęta	 na	
nowy	 rok	 służby	 Jezusowej.	 Urodziłam	
się	5	lutego	1942	roku	w	Ukcie	(	na	Ma-
zurach).	Nie	mając	jeszcze	17	lat,	proszę	
jednak	 bardzo	 o	 przyjęcie	 mnie	 do	 służ-
by	 Jezusowej”.	 	 	Mieszkała	wtedy	w	 ro-
dzinnej	Ukcie	na	Mazurach,	miała	16	lat	 
i	wszyscy	znali	ją	jako	dziewczynę	dwoj-
ga	imion:	Hildegard	Emma.
	 Imię	 Hilda	 to	 diakonackie	 imię.	
Otrzymała	je	dwa	lata		później,	gdy	w	roku	
1960	wstąpiła	do	Diakonatu.	Otrzymała	je	
wraz	z	czepkiem	i	strojem	siostry	próbnej.	
Tak	zaczęła	się	 	droga	życia	 i	służby	dia-
konisy	Hildy.
	 Była	 to	 służba	 przez	 siedem	 lat	
na	Oddziałach	 Szpitala	 Śląskiego	w	Cie-
szynie,	 ale	 równocześnie	 w	 Diakonacie.	
Szybko	 bowiem	 zorientowano	 się	 w	 jej	
predyspozycjach,	 uzdolnieniach	 oraz	 ta-
lentach	 i	 włączono	 ją	 do	 pomocy	w	 pra-
cach	kancelaryjnych.
	 Od	 roku	 1968	 odwołano	 ją	 ze	
Szpitala	 i	 powierzono	 jej	 prace	 biurowe,	
zaopatrzeniowe	 i	 magazynowe,	 w	 czym	
pomocne	 było	 jej	 ukończenie	 w	 tymże	
roku	kursu	i	uzyskanie	prawa	jazdy.
	 Dnia	31listopada	1969	roku		wraz	
z	 czterema	 innymi	 siostrami	 próbnymi	
została	 wyświęcona	 na	 diakonisę	 przez	
Biskupa	 Kościoła	 ks.	 Andrzeja	 Wantu-
łę	 w	 Kościele	 Jezusowym	 w	 Cieszynie.					
Otrzymane	 wtedy	 słowo:	 „Ja	 was	 umi-
łowałem,	 trwajcie	w	miłości	mojej”	 (Jan	
15,9),	 przewodzi	 jej	 –	 jak	 sama	 pisze	 -	
przez	wszystkie	lata	służby.
	 W	 1981	 roku,	 od	 przeniesienia	
Domu	Starców	ze	„Szczukówki”	do	nowo	
wybudowanego	 Domu	 Opieki	 „Emaus”,	
przejmuje	całość	prac	kancelaryjnych,	za-
opatrzeniowych	 i	 księgowość	 Diakonatu,	
a	 także	podobny	 zakres	w	Domu	Opieki	
„Emaus”.
	 Na	tym	siostra	Hilda	kończy	swo-
je	wspomnienia	o	służbie.	Ale	można	na-
pisać	 o	 jej	 życiu,	 co	 było	 dalej	 .	 Siostra	
Hilda	należała	do	tego	typu	sióstr	diakonis,	
o	których	pisano	np.	w	pracy	o	Szpitalu	Śl.	
w	Cieszynie,	że	były	w	służbie	„zawsze”.		
Oznaczało	 to,	 że	 np.	 w	 Szpitalu,	 na	 po-
czątku,	 ich	 praca	 zaczynała	 się	 o	 szóstej	
rano,	 a	 kończyła	 o	 dziesiątej	wieczorem.	 
I	nieraz	jeszcze	przychodziły	na	nocny	dy-

żur,	aby	wesprzeć	kogoś	szczególnie	cierpiącego	w	chorobie,	albo	
towarzyszyć	przy	umieraniu.
	 Podobnie	 tutaj,	w	 biurze	EDO	 „Emaus”	w	Dzięgielowie	
,światło	paliło	się	co	najmniej	do	godziny	ósmej	wieczorem,		bo	tam	
była	zawsze	i	pracowała	siostra	Hilda.
	 Siostra	Hilda	prowadziła	nie	tylko	prace	biurowe,	ale	tak-
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że	gospodarcze	 i	po	części	 techniczne.	Była	przy	 tym	
niesłychanie	 zaangażowana,	 odpowiedzialna,	 solidna,	
dokładna,	 skrupulatna,	nieraz	nawet	drobiazgowa,	 ale	
zawsze	spolegliwa.	To	było	godne	podziwu,	szacunku	 
i	uznania.
	 Powierzano	jej	odpowiedzialne	funkcje	i	stano-
wiska,	m.in.	głównej	księgowej,	szefowej	biura,	udział	
w	 kontaktach	 zagranicznych	 –	 tu	 szczególne	 więzi	
łączyły	 ją	 z	 wielką	 przyjaciółką	 naszego	 Diakonatu,	
siostrą	 Lidią	 Truse	 z	 Diakonatu	 „Betel”	 w	 Bielefeld,	
która	 ponad	 czterdzieści	 razy	 przyjeżdżała	 do	 Polski	
z	pomocą,	między	 innymi	 także	dla	Diakonatu.	Przez	
wiele	kadencji	była		zastępczynią	przełożonej.	Tę	ostat-
nią	funkcję	pełniła	 także	teraz	aż	do	końca.	Zasiadała	 
w	Zarządzie	Diakonatu	i	Radzie	opiekuńczej	Diakonatu,	
gdzie	zawsze	przygotowywała	sprawozdania	finansowe	
i	 preliminarze	budżetowe	Diakonatu	 (a	wcześniej	 tak-
że,	Ewangelickiego	Domu	Emaus,	a		był	i	taki	czas,	że	
prowadziła	księgowość	Domu	Opieki	„Ostoja	pokoju”	 
w	Bytomiu	–	Miechowicach,	wspierając	tam	szczegól-
nie	s.	Martę)	.
	 Z	 wielką	 	 wdzięcznością	 i	 najwyższym	 uzna-
niem	 trzeba	 powiedzieć,	 że	 była	 filarem	 osobowym	
Diakonatu	i	przysłowiową	„prawą	ręką”	przełożonych	
w	wielu	sprawach,	co	m.in.	ja	ceniłem	sobie	niezmier-
nie.	Ona	po	prostu	o	wszystkim	i	o		wszystkich	pamię-
tała.
	 Miała	szeroko	otwarte	serce	i	oczy	na	potrzeby	
Diakonatu	 i	Domu	Opieki	 i	gospodarstwa,	 ale	nie	 tyl-
ko.	Lubiła	przyrodę.		W	jej	biurze	znalazło	się	miejsce	
na	 piękne	 fotografie	 koni.	 Były	 bliskie	 jej	 sercu	 jesz-
cze	 z	 czasów	 gospodarstwa	 domowego	 na	Mazurach.	
Przed	 oknami	 biura	 miała	 swój	 karmnik	 dla	 ptaków,	 
a	w	jej	pokoju	funkcję	tę	pełnił	parapet	okienny.	Dbała	
o	kwiaty	na	rabatach	przed	domem,	a	był	czas,	gdy	na	
wszystkich	balkonach	Domu	„Emaus”	długo	kwitły	od-
powiednio	dobrane	kwiaty.	
	 Utrzymywała	 kontakt	 z	 rodziną,	 która	 w	 ca-
łości	znalazła	się	za	granią.	Prawie	co	roku	korzystała	 

z	okazji,	aby	być	z	nimi	i	potwierdzać	świadec-
two	obranej	swej	drogi	życiowej.
	 Nosiła	 też	 brzemię	 postępującej	 cho-
roby.	 	 Podziwialiśmy,	 jak	 znosiła	 swoje	 do-
świadczenia	bez	 słowa	 skargi	 czy	narzekania.	
Pomimo	prób	zapobiegania	i	leczenia,	choroba	
postępowała.
	 W	 ostatnich	 miesiącach	 miejsce	 przy	
jej	 biurku	w	Domu	Opieki	 Emaus	 coraz	 czę-
ściej	na	coraz	dłużej	pozostawało	puste.	W	jej	
pokoju	coraz	częściej	pojawiały	się	pomocne		
współsiostry,	bywał	duszpasterz,	a	ostatnio	od-
była	 się	domowa	Wieczerza	Pańska.	Ostatnią	
uroczystość	 urządzoną	 5	 lutego	 spędziła	 już	 
w	 łóżku	 swojego	 pokoju,	 otoczona	 współsio-

strami,	pracownikami	Domu	Opieki	Emaus,	duszpaste-
rzem	 i	 innymi,	 	 którzy	 o	 niej	 pamiętali	 .	Był	 to	 czas	
modlitwy	i	wspólnego	śpiewu	w	dziękczynieniu	za	ży-
cie	i	wierną	służbę	s.	Hildy.	Zmarła	w	nocy	pod	strażą	
sióstr,	które	ostatnie	dni	były	przy	jej	łożu	dzień	i	noc!	
A	co	było	 szczególnie	wzruszające	 to,	 	 to,	 że	pracow-
nicy	EDO	Emaus	 też	pomagali,	wspierali	 i	 troszczyli	
się	 o	 „swoją	 siostrę”	 i	 to	 zarówno	z	pionu	pielęgniar-
ko	–	opiekuńczego,	czy	też	z	kuchni,	biura,	pralni	czy	
działu	technicznego	!	W	tym	wyrazili	wielki	szacunek	
i	wdzięczność	 dla	 pracy,	 służby,	 serca	 i	wiary	 siostry	
Hildy,	która	była	dla	całego	dzieła	Eben	–	Ezer	„insty-
tucją”,	marką	ze	znakiem	najwyższej	jakości	oraz	świa-
dectwem	 żywej	wiary	 i	 zaufania	 Jezusowi.	Wyrazem		
ewangelickiego	etosu	pracy,	spolegliwości,	skromności	
i	posłuszeństwa	Bogu!
	 Pogrzeb	siostry	Hildy	Nabel	miał	miejsce	w	so-
botę	23	lutego	o	godz.	14.00	w	kościele	„Eben	–	Ezer	 
w	Dzięgielowie,	gdzie	żegnał	ją	tłum	żałobników.	Wokół	
trumny	zebrały	się	współsiostry	diakonisy,	liczne	grono	
pracowników	 Ewangelickiego	 Domu	 Opieki	 Emaus	 
i	 jej	współmieszkańcy.	Bardzo	 licznie	przybyło	nasze	
duchowieństwo,	gdzie	wymienię	tylko	tych,	którzy	spra-
wowali	część	liturgiczną	czyli	ks.	bp	Adrian	Korczago,	
ks.	bp	Paweł	Anweiler,	ks.	Alfred	Borski	i	duszpasterze	
diakonatu:	ks.	Emil	Gajdacz	i	ks.	Marek	Londzin,	nie	
zabrakło	wśród	nas	 ks.	 bp	 Jana	Szarka.	Był	 reprezen-
towany	 Zarząd	Diakonatu,	 Rada	Opiekuńcza,	 władze	
Kościoła,	CME	i	władze	samorządowe	w	Wójtem	Gmi-
ny	Goleszów	p.	Sylwią	Cieślar	na	czele.	Nie	zabrakło	
wiernych	przyjaciół,	 znajomych,	zborowników,	miesz-
kańców	Dzięgielowa	 bez	względu	 na	wyznanie.	 Oso-
by	z	 lokalnych	stowarzyszeń,	 instytucji	państwowych,	
gospodarczych,	społecznych,	z	którymi	s.	Hilda	przez	
lata	 współpracowała.	 Uroczystość	 rozpoczęła	 pieśń	 
w	 wykonaniu	 Ewangelickiego	 Chóru	 Parafialnego	 z	
Dzięgielowa.	Wszystkich	przywitał	ks.	Marek	Londzin,	
który	 też	 prowadził	 liturgię	 wstępną,	 a	 słowa	 pocie-
szenia	 i	 nadziei	 wypływające	 ze	 Słowa	 Bożego	 prze-
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czytali:	 ks.	Alfred	 Borski	 i	 siostra	 diakonisa	 	Aniela	
Kawulok.	Okolicznościowe	kazanie	w	oparciu	o	 tekst	 
z	Księgi	Hioba	19,	25	„Ale	ja	wiem,	że	Odkupiciel	mój	
żyje”	wygłosił	ks.	Emil	Gajdacz,	długoletni	duszpasterz	
diakonatu	 i	 bliski	współpracownik	S.	Hildy,	 który	 na-
kreślił	 jej	 służbę	w	dziele	Diakonatu	Eben–Ezer	 oraz	
testament	 jej	 życia.	 Podziękował	 za	 jej	 służbą	 	Bogu	
oraz	za	to,	że	ją	Nam	i		diakonatowi	dał	jako	szczegól-
ny,	utalentowany	i	oddany	bez	reszty	Jemu	i	bliźniemu	
dar	-	służebnicy	Pańskiej.	A	słowa	Hioba	nakreślił	nam	
jako	świadectwo,	na	którym	i	my	dziś	możemy	opierać	
naszą	wiarę	i	nadzieję	w	godzinie	śmierci	i	pożegnania	
wierzącej	osoby.	Bo	jej	i	nasz	Zbawiciel	żyje.	On	w	Je-
zusie	Chrystusie	 jest	 naszym	odkupicielem	 i	 nadzieją	
Zmartwychwstania	 i	 życia	wiecznego.	Dlatego	 zakoń-
czył:	„Do	widzenia	w	onym	lepszym	Kraju”	.
	 W	 imieniu	 zmarłej	 i	Diakonatu	 słowa	 podzię-
kowania	przekazał	 	ks.	Marek	Londzin.	W	modlitwie	
ks.	 bp.	 Adriana	 Korczago	 i	 błogosławieństwie	 nad	
trumną	w	kościele	przez	ks.	bp	Pawła	Anweilera	oraz	
słowach	z	pieśni:	„Pójdę	więc	stęskniony	w	mój	ojczy-
sty	dom,	aż	wybiją	dzwony,	koniec	będzie	łzom.	Prócz	
radości	pienia	nic	nie	wzniosę		Ci,	zdroje	pocieszenia,	
wszystkim	jesteś	Ty”	ruszyliśmy	konduktem	na	cmen-
tarz	komunalny	w	Dzięgielowie,	gdzie		trumna	została	
złożona	w	„kwaterze	Sióstr	Diakonis”,		a	słowo	nadziei	
nad	 grobem,	 zwiastował	 ks.	Marek	Londzin.	W	 imie-
niu	Kościoła,	Diecezji	Cieszyńskiej,	Rady	Opiekuńczej	
Diakonatu,	 wotem	 biblijnym	 pożegnał	 siostrę	 ks.	 bp	
Adrian	Korczago,	 w	 imieniu	 Zarządu	Diakonatu,	 Pra-
cowników	 i	 mieszkańców	 EDO	 Emaus	 i	 zboru	 –	 ks.	

Marek	Londzin.	W	 imieniu	Sióstr	Diakonis	 podzięko-
wała	za	służbę	i	pożegnała	s.	Hildę	siostra	przełożona	
Ewa		Cieślar	i	s.	przełożona	Lidia	Gottschalk.	Modlitwa	
i	błogosławieństwo	ks.	bp.	A.	Korczago	oraz	wspólna	
pieśń	zakończyła	uroczystości	pogrzebowe	na	cmenta-
rzu.	Jak	to	jest	w	zwyczaju	Diakonatu	wszyscy	goście,	
pracownicy	zostali	zaproszeni	przez	Siostry	do	jadalni	
Domu	Sióstr	na	poczęstunek,	a	podczas	niego	był	czas	
na	 osobiste	 wspomnienia	 o	 s.	 Hildzie	 i	 podziękowa-
nia!	W	trakcie	całej	uroczystości	myśleliśmy	(a	oni	o	
nas)	o	najbliższej	rodzinie	siostry	Hildy,	która	w	cało-
ści	mieszka	zagranicą	i	ze	wzglądu	na	odległość,	wiek	 
i	choroby	nie	mgła	być	osobiście	ale	czuliśmy	ich	mo-
dlitwy!	Swoje	kazanie	ks.	Emil	Gajdacz	zakończył	sło-
wami:	 „Wiedziała,	 że	 odchodzi	 i	wiedziała	 (s.	Hilda)	
dokąd	idzie.	Jest	u	Pana.	A	to	oznacza	dla	nas,	że	już	
nigdy	 nie	 przejdzie	 przez	 korytarz,	 nie	 zapali	 światła,	
nie	wyłączy	alarmu,	nie	zasiądzie	za	swoim	biurkiem,	
nie	posegreguje	poczty….”	
	 Mówi	 się,	 że	 nie	 ma	 ludzi	 niezastąpionych.	
Może?	Ale	nam	s.	Hildy	będzie	brakować	i	 to	bardzo.	
Dziękujemy	Bogu	za	jej	służbę	i	powierzamy	Diakonat	
i	jego	dzieło	w	Boże	ręce	!	

ks. Marek Londzin 
(w opracowaniu korzystałem z obszernych  fragmentów   

z kazania ks. Emila Gajdacza, wygłoszonego na pogrzebie 
śp. s. Hildy Nabel) 

LOTE 
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Nasze szkoły

Przedszkole
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Liceum Ogólnokształcące TE

	 Uczniowie	LOTE		w	nowym	semestrze	konty-
nuują	 zmagania	 na	 kolejnych	 etapach	 olimpiad	 i	 kon-
kursów:

Olimpiada Języka Francuskiego – Marianna Kusy 
Olimpiada Języka Niemieckiego - Maciej Pilch, Alek-

sander Weinbrenner, Maria Wiśniewska, Aleksandra, 
Czudek, Adrian Duchniak, Krzysztof Gołębiowski, 

Maciej Pilch
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – 

Daniel Cieślar, 
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Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie – Marta Gajda,
Olimpiada Geograficzna – Nicola Więcław,

Olimpiada Biologiczna – Matylda Forszpaniak, 
Śląski Konkurs Matematyczny – Krzysztof Gołębiowski,

Olimpiada Chemiczna – Julia Krzenek,
Konkurs Drużynowy z Chemii - Karolina Hernik, Marie 

Chudecka,
Olimpiada z Języka Polskiego – Katarzyna Piwko,

Konkurs Chemiczny UŚ - Karolina Hernik, Julia Krzenek, 
Konkurs Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Karolina Hernik, 

Julia Krzenek,
Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz” – Jonasz Lazar, Wiktoria 

Kojma, Marie Chudecka, Jan Kulec, Krzysztof Gołębiow-
ski, Paweł Duława, Wojciech Dec, Hubert Legierski, Patryk 
Wójtowicz, Adam Skałka, Filip Foltyn, Matylda Forszpaniak, 

Julia Krzenek, Zuzanna Wadowska.
	 Część	z	nich	ukończyła	zmagania	na	etapach	rejono-
wych,	 część	 czeka	 na	wyniki	 lub	 kolejny	 etap	 finałowy.	 Za	
wszystkich	 trzymamy	 kciuki	 i	 gratulujemy	 osiągnięć.	 Rów-
nocześnie	do	próbnych	egzaminów	maturalnych	już	drugi	raz	
przystąpili	tegoroczni	maturzyści.	Wyniki	ich	zmagań	zostały	
omówione	 i	 przeanalizowane	 przez	 uczących.	Czasu	 na	wy-
ciągniecie	wniosków	 już	niewiele,	więc	wszyscy	ciężko	pra-
cują.	
	 Jak	co	roku	uczniowie	podejmują	działania	w	ramach	
Olimpiady	ZWOLNIENI	Z	TEORII.	Pod	okiem	p.	Katarzyny	
Piwochy	organizują	kampanie	społeczne	próbując	docierać	do	
jak	 największej	 grupy	 odbiorców,	 pozyskują	 partnerów	 pro-
jektów	i	sponsorów.		Podejmują,	z	ich	punktu	widzenia,	waż-
ne	tematy	i	najczęściej	działają	w	grupach	międzyszkolnych.	
Projekty	 z	 zakresu	 ekonomii	 społecznej	 pozwalają	 nabywać	
uczniom	szeregu	kompetencji,	które	zaprocentują	w	przyszło-
ści.	
 „BREAK FREE FROM THE BODY” –	 Grupa	 
w	składzie:	Monika	Macura,	Marie	Chudecka,	Joanna	Brudny,	
Adrian	Wiecheć,	 Rafał	 Gabryś,	 Laura	 Łośko,	 Szymon	 Paw-
łowski.	Uczniowie	zaprezentowali	problem	osób	chorujących	
na	 bulimię	 i	 anoreksję	 –	 chorób	 wynikających	 z	 trudności	 
w	zaakceptowaniu	swojego	ciała,	szczególnie	w	czasach	kultu	
ciała.
 „CO 6 NÓG TO NIE 2” –	Emilia	Mielke,	Patrycja	
Kisza,	Aleksandra	Kisza,	Nicola	Więcław,	Adam	Skałka,	Łu-
kasz	Sikora,	Zuzanna	Wadowska.	Grupa	uczniów	skupiła	się	
na	posiadaczach	psów.	Uczniowie	zorganizowali	wydarzenie	
adresowane	do	najmłodszych	dzieci	–	uczniów	szkół	podsta-
wowych	 -	 poświęcone	 konsekwencjom	 i	 korzyściom	 zwią-
zanym	z	posiadaniem	psa.	Na	wydarzenie	zaprosili	 licznych	
prelegentów,	którzy	w	przystępny	sposób	omówili	temat.
 MIRRORTOWN	 –	 Jakub	 Hazuka	 jest	 w	 trakcie	 re-
alizacji	 pomysłu	 polegającego	 na	 instalowaniu	w	miejscach	
publicznych	Cieszyna	 luster,	które	staną	się	swoistą	atrakcją	
miasta,	a	ludzie	przeglądając	się	w	nich	częściej	będą	się	do	
siebie	uśmiechać,	będą	dla	siebie	lepsi.	
	 Grupa	 uczniów	 naszej	 szkoły	 wraz	 z	 wicedyrek-
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tor	 Dagmarą	 Jugucką-Mielke	 uczestniczy-
ła	 w	 tygodniowym	 	 pobycie	 na	 warsztatach	 
w	małej	miejscowości		Krzyżowa,	na	Dolnym	
Śląsku.	Projekt	był	adresowanym	do	młodzie-
ży:	 „Local	 in	 Global:	 Welcome	 to	 Krapova”	
finansowanym	w	 ramach	 funduszu	Erasmus+	
a	 organizowanym	 przez	 niemiecką	 fundację	
Kreisau-Initiative.	Uczestnikami	projektu	byli	
także	uczniowie	z	Niemiec,	Mołdawii	i	Arme-
nii,	więc	komunikacja	odbywała	się	w	języku	
angielskim.	Celem	projektu	były	zagadnienia	
z	 zakresu	 rozwoju	 zrównoważonego	 i	 ochro-
ny	 środowiska.	 Młodzież	 uczestniczyła	 w	
różnorodnych	 grach	 i	 ćwiczeniach	 poznając	
tajniki	GDP,	 śladu,	 jaki	pozostawia	na	Ziemi	
każdy	człowiek.	Mieli		okazję	odwiedzić	Eco	
farmę	 i	poczuć	na	własnej	 skórze,	 jak	 to	 jest	
żyć	w	zgodzie	z	naturą,	 jej	 tempem	i	czerpać	
ze	 wszystkiego,	 co	 oferuje.	 Najciekawszym	
działaniem	była	dwudniowa	gra	symulacyjna,	 
w	której	wcielali	się	w	mieszkańców	fikcyjne-
go	post-industrialnego	miasta	o	nazwie	Krapo-
wa.	Każdy	dostał	do	odegrania	 rolę	–	musiał	
„wejść	w	buty”	danej	postaci	np.	lokalnego	ho-
dowcy	 warzyw,	 właściciela	 drukarni,	 burmi-
strza	miasta,	czy	pracownika	szpitala.	Razem	
mieli	znaleźć	najlepsze	rozwiązania	dla	miasta,	
które	znalazło	się	w	trudnej	sytuacji	zarówno	
ekonomicznej,	 jak	 i	 ekologicznej.	 Wspólny-
mi	 siłami,	 z	 różnymi	 celami,	 doprowadzili	

do	realizacji	trzech	projektów,	które	miały	poprawić	kondycję	
miasteczka.	Oprócz	intensywnych	dyskusji,	pobyt	obfitował	w	
różne	aktywności	wieczorne,	 jak	wieczór	kulturowy,	podczas	
którego	przedstawiali	Polskę	 i	 jej	 kulturę.	Uczniowie	wrócili	
pełni	wrażeń,	nowych	doświadczeń	i	wiedzy.
	 W	 ostatni	 piątek	 odbyły	 się	 na	 hali	 UŚ	 tradycyjne	
Szkolne	 Igrzyska	Sportowe.	 Inwencja	 i	 kreatywność	poszcze-
gólnych	 klas	 jak	 zwykle	 przerosła	 oczekiwania.	 Zmagania	
sportowe	również	dostarczyły	wielu	emocji.	Jak	zwykle	poczę-
stunek	w	 postaci	 kanapek	 i	 napojów	 przygotowali	 niezawod-
ni	 Rodzice.	 Tak	 oto	 przedstawiała	 się	 ostateczna	 punktacja:	 
I	miejsce	–	klasa	Ia	(wych	.	Izabela	Pękowska);	II	miejsce	klasa	
IIc	 (wych.	 Janusz	Gabryś);	 III	miejsce	klasa	2a	 (wych.	 Jolan-
ta	Wożniak);	IV	miejsce	klasa	2b	(wych.	Wioletta	Zamarska);	 
V	miejsce	1b	(wych.	Małgorzata	Hauptann);	VI	miejsce	klasa	
3a	 (wych.	 Justyna	 Sobota);	VII	miejsce	 klasa	 3b	 (wych.	 Ka-
tarzyna	Słupczyńska	 i	VIII	 	 -	klasa	3c	 (wych.	Beata	Bobola).	
Rada	Rodziców	klasom	wypłaca	nagrody	pieniężne,	które	kla-
sy	przeznaczają	na	własne	potrzeby.
	 Liceum	Ogólnokształcące	Towarzystwa	Ewangelickie-
go	ogłasza	 rekrutację	na	 rok	2019/20	do	klas	pierwszych	dla	
uczniów	po	klasie	ósmej	 szkoły	podstawowej	oraz	po	gimna-
zjum.	
 Zapraszam do odwiedzenia naszej strony interneto-
wej, gdzie w zakładce OFERTA EDUKACYJNA można zna-
leźć szczegóły dotyczące oferty LOTE, a w zakładce REKRU-
TACJA 2019/2020 wszystkie ważne terminy. Zapraszam na 
DZIEŃ OTWARTY LOTE – 23.05.2019 r. 
	 W	 razie	 jakichkolwiek	 pytań	 jesteśmy	do	 dyspozycji.	
Pomimo	zmian	 jakie	nas	czekają	w	wyniku	 reformy	systemu	
edukacji	i	wyzwań	związanych	z	podwójną	rekrutacją	postara-
my	się	rozwiać	wszystkie	Państwa	wątpliwości	oraz	stworzyć	
bezpieczną	i	przyjazną	uczniom	szkołę.	

Aleksandra Trybuś – Cieślar
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	 Wraz	z	nadejściem	miesiąca	marca	wy-
patrujemy	wiosny	–	a	przysłowiowy	marzec	to	
gar,	 w	 którym	mieszają	 się	 różne	 składniki….
podobnie	 jest	 również	w	szkole,	zwykłe	szkol-
ne	 dni	 przeplatają	 się	 ze	 zmaganiami	 konkur-
sowymi,	 wyjazdami	 klasowymi,	 Igrzyskami	
Sportowymi	 etc…	Oto	 co	 słychać	w	wygasza-
nym	gimnazjum	GTE	–	w	którym	nadal	życiem	
tętnią	trzy	ostatnie	klasy.
	 Początkiem	 drugiego	 semestru	 klasy	
3ag	oraz	3bg	wspólnie	wybrały	się	saniami	na	
Kubalonkę.	 W	 trakcie	 kuligu	 podziwiali	 ma-
lownicze	śnieżne	krajobrazy	naszych	Beskidów.	
Niektórzy	 umilali	 sobie	 czas	 śpiewając	 znane	
i	 lubiane	 piosenki,	 co	 dostarczało	 dużej	 daw-
ki	 śmiechu	 pozostałym	 uczestnikom.	 Po	 prze-
jażdżce	udali	 się	na	poczęstunek	do	góralskiej	
chaty,	gdzie	czekała	na	nich	ciepła	herbata,	kieł-
basa	 z	ogniska	 i	 tradycyjny	„kołocz”.	Oczywi-
ście	nie	zabrakło	również	zabawy	na	śniegu!
	 Tymczasem	uczniowie	klasy	3cg	razem	
ze	swoją	wychowawczynią	Magdą	Karnacz	uda-
li	się	na	dzień	do	jednego	z	ustrońskich		przed-
szkoli…	 Wszystko	 odbywało	 się	 w	 ramach	
akcji	programu	UNICEF,	wspierającego	dzieci	 
z	krajów	Trzeciego	Świata.	Projekt	nosi	nazwę	
„Wszystkie	Kolory	 Świata”	 i	 jest	 odpowiedzią	
na	 problemy	 rozwoju	 epidemii	 chorób	 u	 dzie-
ci	w	Afryce.	W	ramach	tej	akcji	przedszkolaki	
z	 pomocą	 uczniów	 naszej	 szkoły	miały	 uszyć	
specjalną,	 charytatywną	 laleczkę.	To	nie	 tylko	
zwykła	 szmaciana	 lalka	 –	 to	 symbol	 pomocy	
jakiej	dzieci	chcą	udzielić	swoim	rówieśnikom	
z	 biedniejszych	 krajów.	 Każda	 laleczka	 zosta-
ła	 „powołana	 do	 życia”	 -	 	 dostała	 swoje	 imię,	
wyznaczono	 jej	 kraj	 pochodzenia	 oraz	 jakieś	
hobby.	Wszystkie	 te	cechy	zostały	wymyślone	
przez	dzieci,	które	w	ten	sposób	wypełniły	„akt	
urodzenia”	lalki.	Kreatywność	przedszkolaków	
oraz	 naszych	 gimnazjalistów,	 których	 pomoc	
była	 bezcenna,	 przeszła	wszelkie	 oczekiwania.	
Mimo,	 że	 niektórzy	 gimnazjaliści	 niezbyt	 bie-
gli	są	w	trzymaniu	igły	i	nitki,	szybko	przeszli	
kurs	 krawiectwa	 a	w	 efekcie	 powstały	 piękne	
szmaciane	dzieła.	Wspólne	uszycie	lalki	okaza-
ło	się	wspaniałą	zabawą!	Końcowy	efekt	został	
uwieczniony	na	wspólnym	zdjęciu.	Lalki	zosta-
ły	 sprzedane	 rodzicom,	 krewnym	 i	 znajomym	
przedszkolaków,	a	zebrane	fundusze	umożliwią	

Gimnazjum TE

zaszczepienie	setek	dzieci.	Uczniom	i	organizatorom	akcji	na-
leżą	się	brawa	za	pomysł	i	uwrażliwianie	dzieci	na	chęć	nie-
sienia	pomocy.
	 W	 kwestii	 zmagań	 z	 wiedzą	 jest	 nam	 niezmiernie	
miło	poinformować,	że	w	obecnym	roku	szkolnym	ponownie	

Maciej Zgondek laureat z geografii Łukasz Wesołowski laureat 
z jęz.angielskiego
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mamy	wśród	uczniów	GTE	Laureatów	Wojewódzkich	
Konkursów	Przedmiotowych.	Są	nimi:
Laureaci z języka polskiego: Karolina Gomola i Łu-
kasz Wesołowski 
Laureat z języka angielskiego: Łukasz Wesołowski
Laureat z geografii: Maciej Zgondek
	 Serdecznie	gratulujemy	uczniom	uzyskania	tak	
wysokiej	pozycji!	Można	śmiało	powiedzieć,	że	są	 to	
uczniowie	ambitni	pracowici	 i	uzdolnieni.	 Ich	przygo-
towania	 i	 poświęcony	 czas	 zaowocował	 najwyższym	
wynikiem,	co	pozwoli	im	na	odstąpienie	od	pisania	da-
nego	 zakresu	 zewnętrznego	 egzaminu	 gimnazjalnego.	
Otrzymując	tytuł	laureata	jednocześnie	mają	przyznane	
100	%	punktów	za	odpowiednią	część	tego	egzaminu.
Uczniowie	 z	 chęcią	 podejmują	 także	 szereg	 innych	
wyzwań	 konkursowych.	 Do	 finału	 Biblijne-
go	 Konkursu	 Sola	 Scriptura	 dotarli	 :	 Marek	
Chudecki,	 Karolina	 Gomola,	 Samantha	 Pin-
kas,	Julia	Raszka	i	Edyta	Bolek.	Liczna	grupa	
uczniów	wzięła	udział	w	konkursie	 z	 języka	
angielskiego	 FOX	 a	 także	w	 ogólnopolskim	
konkursie	 z	matematyki	Kangur	 i	 ogólnopol-
skim	Konkursie	z	fizyki	Lwiątko.	Czekamy	na	
wyniki	trzymając	kciuki	za	naszych	reprezen-
tantów!
	 18	marca	jako	szkoła	byliśmy	organi-
zatorami	 konkursu	 „Duety	 Chemiczne”	 	 dla	
uczniów	 szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjal-
nych	 powiatu	 cieszyńskiego.	 Jest	 to	 jeden	 
z	czterech	konkursów,	które	od	lat	organizuje	
pani	Wioletta	Zamarska	we	współpracy	z	Pa-
łacem		Młodzieży	 	w	Katowicach.	Konkursy	
mają	 zasięg	 	 	 regionalny,	 odbywają	 się	 rów-
nocześnie		w	Katowicach,	Gliwicach,	Często-
chowie,	Cieszynie	i	Bielsku–Białej.	Cieszą	się		
dużą	 popularnością,	 liczba	 uczestników	 co	
roku	 	waha	się	w	granicach	500	–	600	osób.	
Jak	 sama	 nazwa	 wskazuje	 w	 tym	 konkursie	
pracuje	 się	 drużynowo	 –	w	 zespole	 dwuoso-
bowym.	 Nasze	 placówki	 w	 połączonych	 si-
łach	reprezentowały	następujące	osoby:	Eryka	
Hławiczka	 i	Anabel	Wołoszyn	 (klasa	 ósma)	
oraz	 Monika	 Szlajs	 (klasa	 ósma)	 i	 Mateusz	
Kowalski	 (gimnazjalista).	 Również	 	 cierplrwie	 czeka-
my	na	wyniki.	
	 W	marcu	nadszedł	także	czas	końcowego	egza-
minu	DSD	I,	 	który	wieńczy	pierwszy	etap	rozszerzo-
nego	programu	nauki	 języka	niemieckiego	w	naszych	
placówkach.	W	dniu	14	marca	24	uczniów	klas	III	GTE	
przystąpiło	najpierw	do	części	pisemnej	egzaminu	a	na-
stępnie	w	dniach	25,	26	i	27	marca		do	egzaminu	ustne-
go.	Jest	to	egzamin	o	zasięgu	międzynarodowym,	który	
pozwala	 na	 otrzymanie	 certyfikatu	 potwierdzającego	
znajomość	języka	niemieckiego.	Uczeń	po	trzech	latach	

przygotowań	 jest	 egzaminowany	 w	 ramach	 czterech	
sprawności	 językowych:	 pisanie,	 czytanie,	 słuchanie	
oraz	wypowiedź	 ustna.	 Celem	 egzaminu	 jest	 potwier-
dzenie,	iż	uczniowie	nabyli	kompetencje	językowe	na	
poziomie	B1.	W	części	ustnej	uczeń	referuje	przygoto-
waną	przez	siebie	prezentację	multimedialną	na	dowol-
nie	wybrany	temat	oraz	prowadzi	rozmowę	z	egzamina-
torem.	Z	dumą	możemy	powiedzieć,	że	w	części	ustnej	
nasi	uczniowie	wypadli	bardzo	dobrze!	Na	wyniki	eg-
zaminu	pisemnego	będziemy	musieli	jeszcze	poczekać,	
gdyż	sprawdzany	jest	przez	zewnętrznych	egzaminato-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl50 Odwiedź naszą stronę:

rów.
	 22	 marca	 gimnazjaliści	 pod	 okiem	
nauczycieli	 wychowania	 fizycznego	 oraz	 wy-
chowawców	 rozegrali	 na	 hali	 sportowej	 Uni-
wersytetu	śląskiego	w	Cieszynie	XX	Szkolne	
Igrzyska	 Sportowe.	 Uczniowie	 rywalizowali	
ze	sobą	o	puchar	oraz	o	tytuł	najbardziej	uspor-
towionej	 klasy.	 W	 punktacji	 liczyły	 się	 nie	
tylko	 konkurencje	 sprawnościowe,	 ale	 także	
doping	 i	 kreatywne	 podejście	 do	 zaprezento-
wania	siebie,	jako	zespołu.	I	tak	w	tegorocznej	
edycji	Igrzysk	na	parkiecie	zaprezentowali	się:	
Gwiazdy	Hollywood,	Reprezentanci	 subkultu-
ry	EMO,	a	także	Dzieciaki	z	amerykańskiego	
High	School.	A	klasyfikacja	końcowa	wygląda	
następująco:

I miejsce -  klasa 3ag
II miejsce  - klasa 3bg
II miejsce – klasa 3cg

	 Serdeczne	 podziękowania	 kierujemy	
w	 stronę	 Rady	 Rodziców,	 która	 jak	 co	 roku	
zadbała	 o	 to,	 by	 młodzież	 mogła	 posilić	 się	 
w	 trakcie	 zmagań	 sportowych	 pysznymi	 ka-
napkami.

Dagmara Jagucka-Mielke
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Szkoła Podstawowa TE

	 Marzec	w	SPTE	zwykliśmy	określać	mianem	
matematycznego,	a	to	za	sprawą	„Podwieczorku	z	ma-
tematyką”	przez	duże	„M”.	W	tym	roku	w	piątkowe	po-
południe	ciekawi	matematycznych	wyzwań,	spragnieni	
rywalizacji,	spotkali	się	uczniowie,	rodzice	i	nauczycie-
le.	Dużo	było	ciekawych	informacji,	pojęć	i	gier	plan-
szowych.	 Uczniowie	 poznali	 wybitnego	 matematyka	
Benoita	Mandelbrata,	który	opisał	geometrię	fraktalną.	
Słowo	fraktal	oznacza	niezwykłe,	postrzępio-
ne	 kształty,	 które	 potwierdzają	 tezę,	 że	 ma-
tematyka	 jest	 wszędzie.	 Struktury	 fraktalne	
charakteryzuje	samopodobieństwo	oraz	itera-
cja,	co	można	zauważyć	w	drzewach,	kalafio-
rze,	liściu	paproci,	płucach,	układzie	naczyń	
krwionośnych.	Fraktale	są	piękne	i	jednocze-
śnie	użyteczne.	Są	w	nas	i	wokół	nas,	i	często	
są	wykorzystywane	przez	sprytnych	inżynie-
rów.					
	 Dopełnieniem	 spotkania	 był	 turniej	
gier	planszowych.	Nie	zabrakło,	jak	to	na	pod-
wieczorku,	 słodkich	 przekąsek.	 Dodatkową	
atrakcją	były	japońskie	szachy	w	wersji	stoli-
kowej	i	poduszkowej.																																														
	 Podwieczorek	 z	 matematyką	 stał	 się	
popularny	i	już	na	stałe	wpisał	się	w	kalendarz		
uroczystości	SPTE.																		
	 To	nie	koniec	atrakcji	w	SPTE.	Warto	
wspomnieć	o	ciekawej	lekcji	chemii	w	klasie	
1.	 Ten	 przedmiot	 niejednemu	 7	 i	 8	 klasiście	
spędza	sen	z	powiek,	ale	na	pewno	nie	naszym	
pierwszakom.	 Zajęcia	 z	 panem	 Stanisławem	
Kubiciusem	 –	 dziadkiem	 naszej	 uczennicy	 -	
były	 fascynujące.	 Uczniowie	 mogli	 się	 prze-
konać,	że	chemia	to	fascynujący	przedmiot	na	
pograniczu	 nauki	 i	magii,	 i	 może	 być	
ciekawsza	od	niejednej	baśni.				
	 Kolejnym	 ciekawym	 wydarze-
niem	był	„DZIEŃ	FRANCUSKI”,	któ-
ry	przygotowała	klasa	8	pod	kierunkiem	
p.	 Małgorzaty	 Hauptmann.	 Gościem	
spotkania	był	Jean–Claude		Hauptmann,	
który	opowiedział	 o	 swoim	ojczystym	
kraju	 -	 Francji.	 Udowodnił	 uczniom,	
że	 „znają	 francuski”,	 ponieważ	 niektó-
re	 słowa	w	 naszym	 języku	 są	 zapoży-
czone	 właśnie	 z	 języka	 francuskiego.	
Spotkanie	 było	 ciekawe.	Nie	 zabrakło	
piosenki	 francuskiej,	 degustacji	 serów,	
prezentacji	obyczajów	i	różnych	cieka-
wostek.	
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 Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które 
niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich 
spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudno-
ści i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... 

                                                                                     
Życzą: 

Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracyjni 

i Uczniowie
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Brenna; zima 2019

Młodzież, dzieci

	 W	drugim	tygodniu	ferii	zimowych	członkowie	
cieszyńskiej	 grupy	młodzieżowej	 zorganizowali	 sobie	
zimowy	pobyt	w	Brennej.	Chatka	pod	Błatnią	 już	od	
dwóch	dekad	stanowi	bazę	wypadową	dla	młodych	Lu-
teran	z	Cieszyna	i	okolic.	Tygodniowy	pobyt	w	Beski-
dach	odbywa	się	dwa	razy	w	roku;	pod	koniec	wakacji	
oraz	w	trakcie	ferii	zimowych.	Piętrowa	chatka,	w	któ-
rej	mieszkamy,	ma	 	 turystycznie	atrakcyjne	położenie,	
kilka	 kroków	od	 zielonego	 szlaku	 z	 centrum	Brennej	
na	 Błatnią.	 Latem	 istnieje	 mnóstwo	 możliwości	 ak-
tywnego	 wypoczynku	 w	 Beskidach.	Można	 pozdoby-
wać	okoliczne	szczyty,	nie	 tylko	Błatnią	ale	 też	Klim-
czok	czy	trochę	bardziej	oddaloną	Szyndzielnię.	Zimą	 
z	 kolei	 warto	 wykorzystać	 nieograniczoną	 ilość	 bia-
łego	puchu,	a	więc	pojeździć	na	sankach,	jabłuszkach,	
bądź	też	wszelkiego	rodzaju	pojazdach	śmigających	po	
zaśnieżonych	ścieżkach.	„Brenna”	to	 jednak	nie	 tylko	
zabawny	wyjazd	integracyjno-rekreacyjny,	lecz	przede	
wszystkim	 pobyt	 z	 celem,	 jakim	 jest	 odnalezienie	 
w	sercu	urokliwych	górskich	pejzaży	i	w	tej	przytulnej	
chatce,	 Boga.	 Cisza,	wesoła,	 ale	 bogobojna	młodzież	
piękne	 widoki	 oraz	 ogrzewający	 kominek	 -	 tworzą	
idealną	 atmosferę	 do	 tego,	 by	 powierzyć	 swoje	 życie	
panu	Bogu	lub	odnowić	więź	ze	Stwórcą,	którą	tracimy	
gdzieś	w	życiowej	rutynie.
	 Organizację	zimowej	„Brennej”	wzięli	w	swoje	
ręce	wieloletni	 działacze	młodzieżówki:	Mateusz	Ma-
lina	 oraz	 Klaudiusz	 Wiecheć.	 Plan	 każdego	 dnia	 zo-
stał	 ułożony	 tak,	 aby	 uczestników	obozu	 nie	 dopadła	
nuda.	Wyjazd,	oprócz	słuchania,	refleksji	i	duchowych	
korzyści,	uczy	 także	 	 samodzielności.	Codziennie	wy-
znaczone	osoby	przygotowywały	śniadanie,	obiad	oraz	
kolację.	Poranne	i	wieczorne	posiłki	tworzyły,	zgodnie	
z	tradycją,	kromki	chleba	nasmarowane	smakołykami	z	
konserw.	Natomiast	obiady	składały	się	z	prostych	do-
mowych	dań,	tj.	łazanki,	ryż	z	musem	jabłkowym,	pie-
rogi	czy	najprostsza,	ale	uwielbiana	przez	wszystkich	
potrawa,	czyli	ziemniaki	z	maślanką.
	 Po	 śniadaniu	 dzień	 ze	 Słowem	Bożym	 rozpo-
czynał	 tzw.	 cichy	 czas,	 czyli	 godzina	 poświęcona	 na	
studiowanie	wyznaczonych	fragmentów	Biblii,	do	któ-

rych	zostały	opracowane	zagadnienia.	W	trakcie	ciche-
go	czasu	na	terenie	całej	chatki	obowiązuje	bezwzględ-
na	cisza.	Jest	to	więc	idealny	moment	także	na	osobistą	
modlitwę.	Można	wybrać	się	na	spacer	po	górach	lub	
gdziekolwiek,	 byleby	 znaleźć	 miejsce	 sam	 na	 sam	 
z	Bogiem.	Później	uczestnicy	w	parach	dzielili	się	swo-
imi	 refleksjami	 	 i	 spostrzeżeniami	odnośnie	 przeanali-
zowanych	historii.	Pomysł	na	omówienie	w	dwójkach	
przeczytanych	tekstów	okazał	się	strzałem	w	dziesiątkę.	
Rozmowa	z	drugą	osobą	wzbogaca	o	nowe	przemyśle-
nia	i	pozwala	spojrzeć	inaczej	na	to,	co	Bóg	zamierza	
nam	przekazać.
	 W	południe	mieszkańcy	domku	gromadzili	się	
w	grupkach	kilkuosobowych,	by	wspólnie	przedyskuto-
wać	nurtujące	nas	tematy,	np.	życie	pośmiertne.	
	 	Przed	kolacją	przychodził	czas	na	stały	element	spo-
tkania	młodzieżowego,	a	więc	temat	opracowany	przez	
wybraną	osobę,	która,	np.	rozwijała	obraz	swoich	prze-
myśleń	odnośnie	Słowa	Bożego,	doświadczeń	wynika-
jących	z	praktykowania	wiary	lub	problemów	chrześci-
jan.
	 Wieczorem	mieszkańcy	 zbierali	 się	w	 jadalni	
na	społeczności,	gdzie	przy	kominku	śpiewali	piosenki	
ku	chwale	Pana.	Między	utworami	pojawiały	się	okazje	
na	modlitwę	lub	małą	refleksję.
	 W	przeciągu	ośmiu	dni	przez	chatkę	przewinę-
ło	się	ponad	30	osób.	Według	mnie	„Brenna”	to	fajny	
obóz	 inspirowany	 duchem	Bożym.	 Cieszyńska	 grupa	
młodzieżowa	spotyka	się	w	piątki	o	godz.	17:00	w	bu-
dynku	 parafii.	 Jedno	 spotkanie	 u	 schyłku	 tygodnia	 to	
często	 za	mało,	 by	 grupa	mogła	 się	 zjednoczyć,	 tym	
bardziej,	 że	 młodzieżówka	 stale	 gości	 nowe	 twarze.	
Dlatego	kilka	dni	w	chatce	pod	Błatnią	to	pozycja	obo-
wiązkowa	 dla	 każdego	 członka	 naszej	 społeczności.	
Dołącz	do	nas!

                                                                                                                 
Krzysztof Londzin
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W Cieszynie pojawiły 
się „WILKI”

 Siedem młodych ludzi z cieszyńskiej młodzieżówki po-
stanowiło przeprowadzić kampanię reklamową o nazwie „Break 
Free From the Body”, czyli „Uwolnij się od ciała”.	To	projekt	
społeczny,	w	którym		przybliżyliśmy	ludziom	problem	dotyczący	
nie	 tylko	odżywiania,	ale	 także	ludzkiej	psychiki.	W	naszym	pro-
jekcie	poruszyliśmy	temat	anoreksji	i	bulimii,	spowodowanej	m.in.	
problemami	z	poczuciem	własnej	wartości.	Anoreksja i Bulimia 
bywają	 lekceważone,	 tymczasem	 jest	 to	 naprawdę	 poważny	 pro-
blem.	Są	one	powszechne	i	niebezpieczne	-	wyniszczają	organizm,	
a	wg	statystyk	22%	przypadków	kończy	się	śmiercią.	
	 Odbiorcami	naszego	projektu	były	osoby,	które	wykazują	
objawy	zaburzeń	odżywiania	o	podłożu	psychicznym,	a	także	oso-
by	szczególnie	na	nie	narażone.	Są	to	najczęściej	ludzie	młodzi,	am-
bitni	i	wrażliwi	na	zdanie	innych,	troszczący	się	o	swój	wygląd.	Nie	
zawsze	 mają	 widoczną	 nadwagę,	 jednak	 od-
biegają	od	ideału,	wyznawanego	przez	ich	oto-
czenie	lub	czują,	że	nie	są	dość	szczupłe.	Duży	
wpływ	na	nich	ma	krytyka	środowiska,	która	
sprawia,	że	osoby	te	czują,	że	muszą	zmieniać	
swoje	 ciało.	 Nasz	 projekt	 kierowaliśmy	 do	
osób	 bliższych	 cierpiących	 na	 anoreksję	 lub	
bulimię,	którym	potrzebne	są	informacje,		jak	
zauważyć	 i	 radzić	 sobie	 z	 tym	 rodzajem	 pro-
blemów	u	najbliższych.	Mogą	 to	być	rodzice,	
rodzeństwo	 lub	 przyjaciele	 i	 koledzy,	 którzy,	
próbując	 pomóc,	 mogą	 nieświadomie	 pogar-
szać	 stan	 osoby	 o	 skłonnościach	 anorektycz-
nych	i	bulimicznych	i	ignorować	niepokojące	
objawy	u	 swoich	 bliskich,	 a	 pomocy	 szukają	
dopiero,	 gdy	 zagrożone	 jest	 zdrowie	 i	 życie	
chorego.	Osoby	cierpiące	na	jedno	z	tych	zabu-
rzeń,	mogą	nawet	nie	wiedzieć,	że	już	chorują	
lub	mają	predyspozycje	do	tego.	Uświadomili-
śmy	uczniom	jak	subtelna	jest	granica	między	
szczupłym	 a	 chudym.	 Często	 tacy	 ludzie	 po-
padają	w	anoreksję	lub	bulimię	nie	tylko	przez	
własne	wyobrażenia,	że	„są	za	grubi",	"nie	wy-
glądają	jak	modele	z	okładek	gazet",	ale	przez	
otoczenie,	 które	wmawia	 im,	 że	mogliby	 tro-
chę	schudnąć,	bo	są	za	grubi,	bądź	kiedyś	były	
chudsze,	 a	 teraz	 przybrały	 na	 wadze.	 Dzięki	
naszemu	 projektowi	 ludzie	 uświadomili	 so-
bie,	że	 ten	problem	tkwi	głównie	w	psychice.	
Z	pozoru	wydaje	się,	że	te	zaburzenia	nas	nie	

Prezentacja na chrześcijańskim obozie CHOT  

Prezentacja w szkole podstawowej w Zamarskach
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dotyczą,	jednak	młodzi	ludzie	w	wieku	od	12	do	20	lat	
często	nieświadomie	na	nie	chorują.	Okres	dorastania,	
a	co	za	tym	idzie	chęć	posiadania	idealnej	figury,	diety,	
ćwiczenia	i	siłownia,	w	nadmiarze	mogą	doprowadzić	
do	obsesji	i	kultu	własnego	ciała.	Uzależnienie	od	ćwi-
czeń	i	niejedzenie,	jak	w	przypadku	anoreksji,	czy	ob-
żeranie	się,	a	następnie	wywoływanie	wymiotów,	czyli	
powszechnie	znana	bulimia,	to	codzienność	dla	niektó-
rych	nastolatków	i	nastolatek.	Jednak	 jakim	kosztem?	
Czy	warto	 się	 tak	katować	 i	wyniszczać	 swoje	 ciało?	
Czy	idealne	ciało	jest	tego	warte?	Zastanówcie	się	nad	
tym…	.	Wszystko	zaczyna	się	w	głowie.	Popatrz	na	sie-
bie	w	 lustrze,	 spójrz	 sobie	w	oczy	 i	 zobacz	 tą	piękną	
kobietę,	 czy	 tego	 idealnego	mężczyznę.	Odżywiaj	 się	
zdrowo,	pij	wodę,	uprawiaj	sport	dla	przyjemności,	ale	
wszystko	rób	z	umiarem.	
												Nasz	projekt	realizujemy	w	ramach	ogólnopol-
skiej	olimpiady	„Zwolnieni	z	Teorii”,	w	której	rywali-
zujemy	z	uczniami	z	całej	Polski.	Zwolnieni	z	Teorii		to	
ogólnopolska	olimpiada	stworzona	przez	polski	eduka-
cyjny	startup	społeczny	Social	Wolves.	Uczestnicy	pro-
gramu	w	zespołach	 liczących	od	dwóch	do	dziesięciu	
osób	realizują	własne	projekty	społeczne	przy	wsparciu	
portalu	 zwolnienizteorii.pl.	 Na	 Platformie	mogą	 reali-
zować	 lokalne	 lub	 ogólnokrajowe	 inicjatywy,	 	 pobu-
dzające	 ludzi	 do	 działania	 i	 zmieniające	 otoczenie	 na	
lepsze,	będące	odpowiedzią	na	zaobserwowane	w	rze-
czywistości	problemy	społeczne.	
	 Każdy	projekt	musi	być	realizowany	w	wybra-
nym	przez	zespół	temacie	i	formacie.	Temat	wybierany	
jest	spośród	następujących:	edukacja,	kultura,	ekologia	
i	natura,	zdrowie	i	sport,	przestrzeń	miejska,	społeczeń-
stwo	obywatelskie,	społeczność	lokalna.	Format	wybie-
ra	się	spośród	następujących:
a)	reklama	społeczna	-	projekt,	w	którym	beneficjenci	
otrzymują	 ważny	 przekaz	 głównie	 poprzez	 kampanię	
marketingową:	plakaty,	ulotki,	filmy	na	YouTube,	itd.
b)	wydarzenie	publiczne	-	projekt	skoncentrowany	wo-
kół	 jednego	 bądź	 serii	wydarzeń	 otwartych	 dla	 szero-
kiej	grupy	beneficjentów,
c)	 projekt	 technologiczny	 -	 projekt,	 w	 którym	 bene-
ficjenci	 będą	korzystać	 z	wytworzonej	w	 trakcie	prac	
projektowych	 technologii;	 może	 to	 być	 urządzenie,	

aplikacja	lub	portal	internetowy,
d)	zbiórka	charytatywna	-	projekt	polegający	na	zachę-
ceniu	ludzi	do	przekazania	pieniędzy	lub	przedmiotów	
na	ważny	cel.
	 Projekt	 społeczny	 w	 ramach	 Platformy	 reali-
zuje	 się	 przez	 6	 miesięcy	 w	 czterech	 etapach.	 Są	 to:	
Inicjacja,	Planowanie,	Realizacja	i	Zakończenie.	Wraz	 
z	ukończeniem	projektu	w	ramach	Platformy	uzyskuje	
się	 tytuł	 Finalisty	Zwolnionych	 z	Teorii	 oraz	 dołącza	
się	 do	 Społeczności	 Social	Wolves.	 Za	 zrealizowany	 
w	praktyce	projekt	uczestnicy	uzyskują	międzynarodo-
we	certyfikaty	biznesowe,	sygnowane	m.in.	przez	Pro-
ject	Management	Institute.		Projekty	biorą	także	udział	
w	konkursie	o	nagrody	Złotych,	Srebrnych	i	Brązowych	
Wilków:
a)	Złoty	Wilk	za	najlepszy	projekt	społeczny	w	Polsce	
w	danym	temacie	i	w	danym	formacie,	
b)	Srebrny	Wilk	za	najlepszy	projekt	 społeczny	w	da-
nym	województwie,
c)	Brązowy	Wilk	za	najlepszy	projekt	społeczny	w	da-
nej	Instytucji.

	 Nasz	projekt	dał	nam	wiele	satysfakcji.	Cieszy-
my	się,	że	udało	nam	się	dotrzeć	do	uczniów	w	9	szko-
łach	i	przez	przeprowadzone	apele	przekazać	im	cenne	
informacje	o	chorobach	oraz	jak	pomóc	chorej	osobie.	
 Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku” 
„Break Free From the Body”, gdzie znajduje się wiele 
informacji na temat naszego projektu. Członkami ze-
społu byli: Monika Macua (liderka projektu), Maria 
Chudecka, Joanna Brudny, Laura Łośko, Rafał Ga-
bryś, Adrian Wiecheć oraz Szymon Pawłowski.

https://zwolnienizteorii.pl/

Monika Macura (liderka projektu)

 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś 

według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o 

co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.

1 Jana 5,14-15
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Kącik dla dzieci
Bożena Harwot-Podżorska

Kochane dzieci 

Niech żyje król!

	 Spójrz,	Pan	Jezus	jedzie	na	osiołku.	
Tłum	ludzi	ciągnie	za	Nim.	Tłum	ludzi	wita	
Go.	Trzymając	gałązki	palmowe	w	rękach,	
wiwatują	na	Jego	cześć.	Uczniowie	czynią	
to	samo.	„Niech	żyje	król!	—	wołają.	—	Je-
zus	jest	naszym	królem!"	Wszyscy	są	tacy	
szczęśliwi.	Wierzą,	że	teraz	staną	z	Jezusem	
na	 czele,	 do	 walki	 z	 obcymi	 żołnierzami.	 
Z	radości	zdejmują	płaszcze	i	układają	je	na	
drodze,	aby	Pan	Jezus	mógł	przejechać	po	
nich	jak	po	dywanie.
„Niech	żyje	nasz	król!	Niech	żyje	Syn	Dawi-
da!"	—	rozlega	się	zewsząd.
	 Tak	 wygląda	 wjazd	 Jezusa	 do	 Je-
rozolimy.	Przyglądają	 się	 temu	 faryzeusze	
i	 uczeni	w	Piśmie.	 Są	 źli	 i	 niezadowoleni.	
Mówią	między	sobą:	„Spójrzcie	na	Jezusa,	jedzie	na	ośle,	a	wszyscy	wiwatują	na	Jego	cześć.	Wygląda	jak	przy-
wódca	ludu".
„Jezus	będzie	naszym	królem!"	—	krzyczy	tłum.	Faryzeusze	zaś	żądają	od	Jezusa:	„Każ	im	zamilknąć!"
Pan	Jezus	jednak	nic	nie	mówi.	To	wszystko	musi	się	dokonać.	On	jest	przecież	Królem,	ale	nie	 takim,	jakim	
chciałyby	Go	widzieć	te	tłumy.	Nie	jest	królem	wojny,	ale	Królem	pokoju.	Nie	będzie	wypędzał	obcych	żołnierzy.	
Pan	Jezus	wypędza	grzechy,	troski,	choroby	i	ból.	To	znacznie	trudniej,	ale	ludzie	nie	rozumieją	tego.
Pan	Jezus	wchodzi	do	świątyni.	Uczniowie	idą	za	Nim.	Tłum	oczekuje	tylko	na	rozkaz.	Pan	Jezus	milczy.	Cały	
dzień	pozostaje	w	domu	Bożym	modląc	się.	Smutni	 i	zawiedzeni	 ludzie	rozchodzą	się	do	domów.	Faryzeusze	
odgrażają	się:	„Poczekaj	Jezusie,	my	Ci	pokażemy	króla!"
	 Zasmuceni	uczniowie	towarzyszą	Panu	Jezusowi.	Kochają	Go	i	wierzą,	że	kiedyś	jednak	zostanie	królem.

Kto będzie usługiwał?

	 Pan	Jezus	wraz	z	dwunastoma	uczniami	znajduje	się	w	dużej	izbie	w	pewnym	domu	w	Jerozolimie.	Zbliża	
się	wieczór.	Następnego	dnia	Izraelici	będą	obchodzić	wielkie	święto	—	święto	Paschy.	W	dzień	poprzedzający	
święto	wszystkie	rodziny	zbierają	się	i	spożywają	wieczerzę	paschalną.	To	samo	czyni	Pan	Jezus	i	Jego	uczniowie.
Dwaj	spośród	nich	wszystko	już	przygotowali.	Kupili	chleb,	wino	i	baranka.	Przygotowali	dzban	z	wodą,	mied-
nicę	i	duży	ręcznik.	Było	bowiem	w	zwyczaju	Izraelitów,	umywanie	nóg	przed	jedzeniem.	Chodzili	w	otwartych	
sandałach	po	zakurzonych	ulicach	i	drogach,	toteż	ich	nogi	szybko	stawały	się	brudne.
Ale	kto	umyje	nogi	Panu	Jezusowi	i	uczniom?	Nie	mają	przecież	żadnego	sługi,	który	mógłby	to	uczynić.	Ucznio-
wie	nie	potrafią	rozstrzygnąć	tego	pytania.	Zasiadają	do	stołu	z	zakurzonymi	nogami	i	mówią	jeden	do	drugiego:	
„Nie	zrobię	tego.	Nie	jestem	przecież	sługą.	Czyż	jestem	najmniejszy	wśród	was?”
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	 Pan	 Jezus	mówi	do	nich:	 „Tak	bardzo	
się	 cieszę,	 że	mogę	 być	 z	wami,	 by	wspólnie	
spożyć	wieczerzę	paschalną.	A	ponieważ	to	już	
ostatni	raz...”	Nie	zwracają	uwagi	na	 te	słowa,	
ciągle	sprzeczając	się	szeptem,	który	z	nich	ma	
być	tym	najmniejszym,	tym	usługującym.
	 I	oto	Pan	Jezus	wstaje.	Bierze	 ręcznik.	
Nalewa	 wody	 do	 miednicy.	 Klęka	 przed	 jed-
nym	z	uczniów	i	myje	mu	nogi.	Teraz	jest	sługą	
wszystkich.
	 Uczniowie	 są	 zawstydzeni.	 Gdy	 Pan	
podchodzi	 do	 Piotra,	 ten	 chowa	 nogi	 pod	 sie-
bie	i	woła:	„Panie,	nie	będziesz	mył	moich	nóg!"	
Jezus	na	to	odpowiada:	„Jeśli	nie	umyję	twoich	
nóg,	nie	będziesz	należał	do	mnie".
	 Tak,	 to	 jest	 przekonywające.	 Piotr	 pra-

gnie	należeć	do	Jezusa	całym	sobą	i	mówi:	„Panie,	umyj	mi	więc	nie	tylko	nogi,	ale	i	ręce	i	twarz!"
	 Ale	to	nie	jest	potrzebne.	Wystarczy	umyć	nogi.	I	tak	Pan	Jezus	myje	nogi	Piotra,	Jana,	Judasza	i	pozosta-
łych	uczniów.
	 Gdy	 zasiadają	 ponownie	przy	 stole,	 Jezus	 zadaje	 pytanie:	 „Czy	 zrozumieliście	 dobrze,	 co	uczyniłem?	
Nazywacie	mnie	Mistrzem	i	Panem,	bo	jestem	nim.	Jeśli	mimo	to	zachowuję	się	wobec	was	jak	ten	naj-mniejszy,	
ten	usługujący,	pragnę,	abyście	i	wy	tak	między	sobą	postępowali.	Kto	chce	być	najmniejszym,	jest	jednocześnie	
najbardziej	godnym	szacunku".

Zdrajca Judasz

	 Pan	 Jezus	 i	 uczniowie	 nadal	 siedzą	
przy	 stole.	Uczniowie	 są	przerażeni,	gdyż	 Je-
zus	 wypowiedział	 straszne	 słowa:	 „Tej	 nocy	
moi	 wrogowie	 pojmają	 mnie.	 Potem	 będę	
musiał	umrzeć.	Jeden	z	was,	który	siedzi	tu	ze	
mną	przy	stole,	pomoże	wrogom	i	wyda	mnie".
	 Uczniowie	 nie	 mogą	 w	 to	 uwierzyć.	
Który	z	nich	okaże	się	zdrajcą?	Który	z	nich	
mógłby	uczynić	coś	 równie	podłego?	Spoglą-
dają	na	siebie	z	trwogą.	Piotr	trąca	Jana	siedzą-
cego	obok	Pana	Jezusa	i	mówi:	„Zapytaj,	kogo	
ma	na	myśli?"
	 Jan	pyta	nieśmiało:	„Panie,	kto	to	jest?"	
Jezus	łamie	chleb	i	odpowiada:	„Ten,	któremu	
podam	kawałek	chleba".	 I	podaje	chleb	Juda-
szowi.
	 Uczniowie	słyszą,	jak	Pan	Jezus	zwraca	się	do	Judasza:	„Czyń	szybko,	co	masz	uczynić".	Judasz	wycho-
dzi.	Uczniowie	są	przekonani,	że	idzie	kupić	coś	jeszcze	do	jedzenia	na	święta,	lub	rozdać	coś	ubogim.
	 Lecz	Judasz	zmierza	wprost	do	wrogów	Pana	Jezusa,	do	uczonych	w	Piśmie	i	faryzeuszy,	którzy	z	całego	
serca	nienawidzą	Pana	Jezusa	i	chcą	Go	zabić.	Za	to,	że,	zdradza	miejsce	pobytu	Jezusa,	Judasz	otrzymuje	trzy-
dzieści	srebrników.	Judasz	kocha	pieniądze	i	cieszy	się,	że	je	dostał.
	 Teraz	już	tylko	jedenastu	uczniów	towarzyszy	Panu	Jezusowi.	To	są	Jego	wierni	przyjaciele,	którzy	tak	
chętnie	słuchają	swego	Nauczyciela	i	rozmawiają	z	Nim.	Pan	Jezus	prosi,	aby	nie	byli	smutni.	Niebawem	stanie	
się	wiele	złych	rzeczy,	ale	później	nastąpią	wspaniałe	wydarzenia.	Pan	Jezus	musi	umrzeć,	ale	po	trzech	dniach	
zmartwychwstanie.	Potem	pójdzie	do	nieba,	do	Swojego	Ojca,	by	tam	przygotować	miejsce	dla	tych,	którzy	Go	
miłują.
	 Później	modlą	się	wszyscy	razem.	W	pewnej	chwili	Pan	Jezus	mówi:	„Chodźmy,	muszę	już	iść".
Ciemną	nocą	opuszczają	dom.
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Pojmanie Pana Jezusa

	 Widzisz	 Pana	 Jezusa?	 Wraz	 
z	uczniami	przebywa	w	cichym,	ciemnością	
ogarniętym	 ogrodzie.	 Tam	 modli	 się.	 Jest	
środek	nocy.	Nagle	słychać	wrzawę.	Między	
drzewami	 pojawiają	 się	 światła	 pochodni.	
Uzbrojeni	 żołnierze	 poszukują	 Pana	 Jezu-
sa.	Judasz	jest	razem	z	nimi.	On	im	wskaże	
Mistrza.	Żołnierze	pytają:	„Jak	w	tych	ciem-
nościach	mamy	 rozpoznać	 Jezusa?"	 Judasz	
odpowiada:	„Zachowam	się	tak,	jakbym	na-
dal	 był	 Jego	 przyjacielem.	 Pojmajcie	 tego,	
którego	pocałuję".
	 Judasz	 podchodzi	 do	 Pana	 Jezusa	 
i	mówi:	„Dobry	wieczór,	Mistrzu",	 i	 całuje	
Go	w	 policzek.	 Cóż	 za	 zdradziecki	 pocału-
nek!
„Judaszu,	wydajesz	mnie	pocałunkiem?"	—	pyta	Pan	Jezus.	Judasz	szybko	wślizguje	się	pomiędzy	żołnierzy.	Pan	
Jezus	wychodzi	ku	nim	i	pyta:	„Kogo	szukacie?"
„Jezusa"	—	odpowiadają.	„To	ja	jestem"	—	mówi	Jezus.	I	teraz	dzieje	się	coś	szczególnego.	Na	dźwięk	imienia	
„Jezus",	żołnierze	padają	na	kolana.	Gdy	podnoszą	się,	wystraszeni	spoglądają	na	Pana	Jezusa.	Co	to	za	człowiek?	
Skąd	u	Niego	taka	moc?
Pan	Jezus	ponownie	pyta:	„Kogo	szukacie?"
„Jezusa"	—	odpowiadają	bojaźliwie.
	 Pan	Jezus	rzecze	wtedy:	„Już	wam	powiedziałem,	że	to	ja	jestem.	Jeżeli	szukacie	mnie,	pozwólcie	odejść	
moim	uczniom".
	 Pan	Jezus	oddaje	się	w	ręce	żołnierzy.	Nagle	podbiega	Piotr	i	krzyczy:	„Zostawcie	Go,	zostawcie	mojego	
Mistrza".	Dobywa	miecza	i	jednemu	z	żołnierzy	obcina	ucho.
	 Pan	Jezus	mówi:	„Piotrze,	nie	powinieneś	był	tego	uczynić!	Gdybym	poprosił	mojego	Ojca	w	niebie,	
zesłałby	mi	na	pomoc	tysiąc	aniołów.	Ale	nie	chcę	tego.	Wszystko	musi	się	dokonać".
	 Pan	Jezus	dotyka	ucha	żołnierza	i	uzdrawia	je.	Jest	dobry	wobec	Swego	wroga,	choć	ten	nie	odpłaca	się	
wdzięcznością.	Wiąże	Jezusa	i	wiedzie	na	sznurze	do	miasta	jak	złoczyńcę.	Przestraszeni	uczniowie	rozbiegają	
się	w	różne	strony.	

Piotr mówi, że nie zna Pana Jezusa 

	 Na	 podwórzu	 płonie	 ognisko.	 
W	 domu	 znajduje	 się	 uwięziony	 Pan	 Jezus.	
Wokół	ognia	stoją	żołnierze	i	grzeją	sobie	ręce.	
Noc	 jest	 zimna.	 Z	 domu	 wychodzi	 służąca.	
Widzi	 obcego	 człowieka.	 Nie	 jest	 on	 żołnie-
rzem,	pyta	więc:	„Kim	jesteś,	czy	przyszedłeś	
może	z	tym	schwytanym?"
„Ależ	nie	—	odpowiada	obcy.	Nie	znam	tego	
człowieka".
	 A	 wiesz	 kto	 to	 powiedział?	 Piotr,	
uczeń	Pana	Jezusa.
	 Piotr	początkowo	 też	uciekł,	 ale	gdy	
żołnierze	 prowadzili	 Pana	 Jezusa	 do	 tego	
domu,	po	cichu	przyszedł	tu	za	nimi.
	 Przez	otwarte	okno	widzi	teraz	swoje-
go	Pana.		
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Jezus	stoi	związany	przed	wrogami,	dostojnikami	żydowskimi,	którzy	tak	długo	czekali	na	okazję,	by	Go	pojmać.
Piotr	wie,	że	grozi	mu	niebezpieczeństwo.	Jeśli	żołnierze	dowiedzą	się,	że	jest	uczniem	Pana	Jezusa,	na	pewno	 
i	jego	wtrącą	do	więzienia.	Piotr	skłamał	twierdząc,	że	nie	zna	Pana	Jezusa.
Służąca	jednak	mówi	żołnierzom:	„Ten	człowiek	należy	do	Jezusa!"
„Nie,	to	nie	jest	prawda!	—	woła	przerażony	Piotr.	—	Nie	znam	Jezusa!"	Już	drugi	raz	Piotr	kłamie.
Spogląda	w	okno.	Widzi,	jak	wrogowie	biją	Jezusa	i	krzyczą:	„On	musi	umrzeć!	On	śmiał	powiedzieć,	że	jest	
Synem	Bożym!"	I	znowu	biją	bezbronnego.
	 Piotr	boi	się.	Jeśli	go	zamkną,	będą	go	tak	samo	bili.	Jeden	z	żołnierzy	podchodzi	do	Piotra	i	mówi:	„Ty	
przecież	mówisz	podobnie	jak	Jezus.	Twoja	mowa	cię	zdradza.	Pochodzi	z	okolic	Nazaretu!	Czy	nie	widziałem	
cię	w	ogrodzie,	gdzie	pojmaliśmy	Jezusa?"
	 Przestraszony	Piotr	woła:	„Nie	znam	tego	człowieka,	nie	mam	nic	wspólnego	z	Jezusem!"	Kłamie	po	raz	
trzeci.	W	obawie	przed	rozpoznaniem	i	uwięzieniem,	Piotr	odchodzi.
	 Jeszcze	raz	spogląda	w	okno.	Widzi	Jezusa,	który	patrzy	na	niego	smutnym	wzrokiem.	Skruszony	Piotr	
gorzko	płacze.	

Śmierć Pana Jezusa

	 Opowiadanie,	 które	 teraz	 przeczytasz,	
jest	 bardzo	 smutne.	 Mówi	 o	 umieraniu	
Pana	 Jezusa.	 Wrogowie	 skazali	 Go	 na	
śmierć.	Żołnierze	przybili	do	krzyża.	Pan	
Jezus	wisi	 na	 krzyżu	 i	 oczekuje	 śmierci.	
Czy	 przeklina	 żołnierzy,	 którzy	 sprawili	
Mu	tyle	bólu?	Nie,	On	modli	się	za	nich	
słowami:	 „Ojcze,	 przebacz	 im,	 bo	 nie	
wiedzą,	co	czynią".
	 Brutalni	żołnierze	nie	mają	krzty	współ-
czucia.	Siedzą	pod	krzyżem	i	rzucają	losy	
o	szatę	Jezusa.
	 Faryzeusze	 wygrażają	 pięściami	 
i	 drwią:	 „Wisisz	 nareszcie!	 Zejdź,	 jeśli	
potrafisz!	Powiedziałeś	prze-	ciż,	że	jesteś	
Synem	Bożym!"
	 Czy	 Pan	 Jezus	 mógłby	 to	 uczynić?	 
O,	 na	 pewno!	 W	 oka	 mgnieniu	 tysiące	

aniołów	mogłoby	przyjść	Mu	na	pomoc,	ale	wówczas	drzwi	nieba	byłyby	zamknięte.	Żaden	człowiek	nie	mógłby	
tam	pójść.	Pan	Jezus	Wie-ó	tym	i	bierze	na	siebie	grzechy	wszystkich	ludzi,	aby	kiedyś	mogli	wejść	do	nieba.	
Umiera	na	krzyżu,	choć	nigdy	nie	popełnił	niczego	złego.	Umiera	za	każdego	z	nas,	za	ciebie	i	za	mnie.
	 Pod	krzyżem	Pana	Jezusa	stoją	nie	tylko	Jego	wrogowie.	W	ostatnich	godzinach	życia	towarzyszy	Mu	Jan,	
uczeń,	którego	Pan	Jezus	szczególnie	umiłował.	Jest	też	Maria,	matka	Jezusa.	Jan	i	Maria	są	bezsilni.	Nie	mogą	
pomóc	ukochanemu	Jezusowi.	Maria	zalewa	się	łzami.	Jej	serce	krwawi	jak	przebite	sztyletem.	Pan	Jezus	widzi	
bolejącą	matkę	i	powierza	Janowi	troskę	o	nią.	Mówi	do	Marii:	„Oto	Syn	twój",	a	do	Jana:	„Oto	matka	twoja".	Od	
tego	dnia	Maria	mieszka	u	Jana,	który	szanuje	i	kocha	ją	jak	własną	matkę.
	 Pan	Jezus	wiele	wycierpiał.	Cierpiał	i	za	nas,	—	za	ciebie	i	za	mnie,	bo	i	ciebie,	i	mnie	kocha	z	całego	
serca.	Za	nas	też	umiera.
	 Przyjaciele	składają	Jego	ciało	w	grobie.	Są	smutni	i	zrozpaczeni.	Nie	mają	już	swego	Mistrza	i	nie	potra-
fią	pojąć,	jak	to	się	mogło	stać.
Kiedyś	Pan	Jezus	powiedział:	„Umrę,	ale	po	trzech	dniach	zmartwychwstanę!"
O	tym	jednak	nikt	nie	pamięta.

Pan Jezus zmartwychwstał

	 Jest	niedziela.	Wczesny	ranek.	Przez	ogród	idą	kobiety.	Pierwsza	z	nich	to	Maria	—	nie	matka	Pana	Je-
zusa,	lecz	Maria	Magdalena.	Kiedyś	była	bardzo	chora.	Pan	Jezus	uzdrowił	ją	i	uczynił	jej	życie	na	nowo	pełnym	
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wartości.	Za	to	pokochała	Go	całym	sercem.	
Teraz	jednak	Pan	Jezus	nie	żyje.	Od	trzech	
dni	spoczywa	w	grobie.	Zasmucona	Maria	 
i	dwie	jej	towarzyszki	idą	do	grobu	w	skale,	
którego	 otwór	 przywalony	 został	 wielkim	
kamieniem.	Lecz	oto	spostrzegają,	że	grób	
jest	 otwarty	 i	 nie	 ma	 w	 nim	 Pana	 Jezusa.	
Przerażona	Maria	biegnie	do	uczniów,	aby	
powiadomić	 ich	o	 tym	i	zaraz	powraca	do	
grobu.	 Nie	 wie,	 co	 począć.	 Rozpaczliwie	
płacze.	 Naraz	 widzi	 przed	 grobem	 dwóch	
mężów	w	białych	szatach.	To	aniołowie,	ale	
Maria	 nie	 domyśla	 się	 tego.	 Jeden	 z	 nich	
pyta:	„Kobieto,	dlaczego	tak	płaczesz?"
Maria	szlochając	odpowiada:	„Bo	nie	wiem,	
dokąd	zabrano	ciało	mojego	Pana".	Odwra-
ca	się	i	widzi	przez	łzy	jeszcze	jednego	człowieka,	który	też	pyta:	„Dlaczego	rozpaczasz?	Kogo	szukasz?”	Maria,	
myśląc,	że	stoi	przed	nią	ogrodnik,	krzyczy	do	niego:	„Panie,	czy	ty	go	zabrałeś?”
Obcy	mówi	do	niej:	„Mario!”
	 Maria	pada	na	kolana	i	wyciąga	do	Niego	ręce.	To	przecież	sam	Jezus,	jej	Mistrz	i	Pan.	Nie	jest	umarły,	
żyje,	zmartwychwstał,	tak	jak	to	wcześniej	zapowiedział.
„Panie	Jezu,	kochany	mój	Mistrzu!”	—	woła	Maria	z	radością.
„Idź	do	uczniów	i	powiedz	im,	co	widziałaś"	—	prosi	Jezus	i	nagle	znika.
Maria	nie	jest	już	smutna.	Biegnie	czym	prędzej	do	uczniów	i	woła:	„On	żyje!	Pan	Jezus	żyje!	Zmartwychwstał!	
Widziałam	Go!”	Ale	uczniowie	patrzą	na	nią	smutno	i	mówią	między	sobą:	„Biedna	Maria!	Postradała	zmysły!	
Wyobraża	sobie,	że	widziała	Pana	Jezusa”.
	 Uczniowie	nie	wierzą	Marii.	Cud,	który	dokonał	się	w	poranek	wielkanocny,	przerasta	ich	umysły.

Informacje, ogłoszenia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pla
n  

na kwiec
ień

2019 roku

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 sięw sali parafialnej przy pl. Kościelnym 6  

04.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Gustaw Herling – Grudziński  (100 – lecie urodzin)

11.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja:  ks. dr Józef  Pindór (100 – lecie śmierci)

25.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ludwik Konarzewski (jun.) (100 – lecie urodzin)
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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na Tygodnie Dobrej 

Nowiny, które odbędą się w następujących terminach:
 

- w Gumnach - od 24 do 28 czerwca
- w Hażlachu - 8 do 12 lipca
- w Bażanowicach - od 9 do 12 lipca

- Day Camp w Cieszynie - od 22 do 28 lipca
- w Puńcowie - od 12 do 14 sierpnia
- w Zamarskach - 12 do 16 sierpnia 
- w Ogrodzonej - od 19 do 23 sierpnia

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspokajać potrzeby czytelników przez 
kupno książek  
„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  
- do rozpatrzenia. 
 Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie dyżurów - tzn. 
po każdym nabożeństwie  
niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 
 Zachęcam i zapraszam. Zofia Wojtas

Wieczory z Biblia
 środa 3 kwietnia  - Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 4
– wykład biblijny misjonarza MED John’a Abramovich’a

 środa 10 kwietnia – Przez krzyż i zmartwychwstanie z perspektywy  
duchowości 
Dietricha Bonhoeffera – cz. 3
- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk 

 środa 17 kwietnia – spotkanie w Wielkim Tygodniu nie odbędzie się

 środa 24 kwietnia –  Czy Hiob otrzymał odpowiedź, gdy pytał Boga:  
„Dlaczego spór ze mną wiedziesz”? /Księga Hioba 10,2/
 - 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
1969 - 2019

W dniu 8 czerwca 1969 roku grupa 159 konfirmantów przystąpiła  
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi.

Pragniemy spotkać się 
w dniu 9 czerwca 2019 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 9.00, 

by po 50-ciu latach podziękować Bogu 
podczas uroczystego nabożeństwa połączonego 

ze spowiedzią i Komunią Świętą. 

Zapraszamy również konfirmantów z 1959 i 1949 r. 
do udziału w 60-leciu i 70-leciu konfirmacji.

Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 
i wspomnienia do sali konfirmacyjnej.

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy kierować do 31 maja br. na e-mail: 
m.syrokosz7222@gmail.com lub tel.: 33 85 221 21 (Sylwia Szudyga), tel.: 

507 978 230 (Grażyna Chełmińska-Małysz).

Imienne wpłaty na cele organizacyjne w wys. 90,00 zł 
prosimy wpłacać na konto 

Małgorzata Wacławik-Syrokosz nr 27 1240 1170 1111 0010 1569 7090 
z dopiskiem 

Złota Konfirmacja/60-lecie konfirmacji/70-lecie konfirmacji.
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Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

Śluby w lutym nie odbyły się

Zapisane w księgach parafialnych

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

03.02.2019
02.03.2019
10.02.2019
17.02.2019
17.03.2019
23.02.2019

Iga	Jonszta
Julian	Kopel
Emilia	Antonina	Kozub
Krystian	Dawid	Bar
Filip	Henc
Eliza	Ewa	Wieczorek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

23.01.2019
24.01.2019
25.01.2019
29.01.2019
01.02.2019
01.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019
08.02.2019
11.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
22.02.2019
26.02.2019
26.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

śp.	Henryk	Plinta
śp.	Maria	Ewa	Chylińska
śp.	Janina	Brudny	zd.	Kozłowska
śp.	Adolf	Paweł	Kłapsia
śp.	Karol	Górniak
śp.	Tadeusz	Andrzej	Gryziec
śp.	Stanisław	Jach
śp.	Maria	Szurmon	zd.	Pilch
śp.	Maria	Kenig	zd.	Czech
śp.	Jan	Szczurek
śp.	Adam	Jan	Brachaczek
śp.	Arkadiusz	Piotr	Brzozowski
śp.	Jan	Buzek
śp.	Zofia	Czyżo	zd.	Jurca
śp.	Franciszek	Hławiczka
śp.	Urszula	Irmtruda	Bieniek	zd.	Broda
śp.	Helena	Kajzar	zd.	Macura
śp.	Karol	Holeksa

lat	69
lat	64
lat	83
lat	77
lat	95
lat	91
lat	75
lat	89
lat	90
lat	83
lat	63
lat	38
lat	86
lat	76
lat	89
lat	77
lat	85
lat	81

Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Puńcowie
Marklowice
Bażanowice
Puńców
Cieszyn
Cieszyn

 Filiał w Bażanowicach pilnie 

poszukuje osoby, która podjęła 

by się prowadzenia chóru dzie-

cięcego „STOKROTKI”. 

 Wynajmę osobom bez nałogów  

powierzchnię do 150 m2 na  

mieszkanie lub działalność usługową  

na piętrze budynku w Cieszynie przy  

ul. Katowickiej 159. Przy budynku  

jest ogrodzony parking.
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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

Cieszyn Wyż.	Chór	Kam. piątek godz.	19.00
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Chór	męski

środa
środa

godz.	18.00
godz.	17.00

Cieszyn Chór	Misyjny środa godz.	15.30
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00
Bażanowica Chór	mieszany czwartek godz.	18.00	
Hażlach Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	9.00
Hażlach Chór	młodzieżowy sobota (raz w miesiącu) godz.	16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
Gumna piątek godz.	19.00
Marklowice piątek godz.	18.30
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. Marcin 
Brzóska:
506	145	882
marcin.brzoska
@luteranie.pl

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

ks. Jan 
Sztwiertnia: 
692	132	469
jan.sztwiertnia
@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



Informator Parafialny nr 4/2019(181)

kwiecień 2019 71

Spis treści:

Od	 redakcji	 .........................................................................................................................	 1

Rozważanie	 biblijne	 ..................................................................................................................................	 2

Opowieść	o	największym	grzechu	i	największej	miłości,	część	2.	 ..................................................................	4

Światowy	Dzień	Modlitwy	 -	 Słowenia	 .................................................................................................	 6

Dzień	 Kobiet	 ...............................................................................................................................	 8

Moja	 przygoda	 z	 „Chórem	Misyjnym”	 .......................................................................................	 9

TROCHĘ HISTORII

Ludzie	 i	wydarzenia	 ..................................................................................................................................	 	 10

WYDARZENIA PARAFIALNE

Uroczyste	 nabożeństwo	 ......................................................................................................................	 15

Instalacja	na	Proboszcza	ks.	Marcina	Brzóski		..................................................................................................	21

Światowy	Dzień	Modlitwy	-	Cieszyn	2019	.......................................................................................................	27

Hale	-	Coimbatore	-	Cieszyn	.............................................................................................................................	29

Diecezjalne	spotkanie	rodziców	........................................................................................................................	32

Dzień	Kobiet		.....................................................................................................................................................	34

„Czekając	 na	motyle”	 ......................................................................................................................	 35

Rekolekcje	dla	Rady	Parafialnej		.......................................................................................................................	36

Jubileusz	Biblioteki	Parafialnej		........................................................................................................................	37

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

w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.	Część	VII.		.............................................................................................	39

Pożegnanie	Diakonisy	śp.	Siostry	Hildy	Nabel	................................................................................................	42

LOTE, GTE. SPTE, .......................................................................................................................................	45

MŁODZIEŻ, DZIECI

Brenna;	 zima	 2019	 .............................................................................................................................	 54

W	 Cieszynie	 pojawiły	 się	 „WILKI”	 ...................................................................................	 55

K¥CIK DLA DZIECI: Bożena Harwot-Podżorska ............................................................................	57

INFORMACJE I OGŁOSZENIA		...................................................................................................	61

ZAPISANE W KSIĘGACH PARAFIALNYCH	............................................................................	68



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl72 Odwiedź naszą stronę:

2-5.0
4 

N
abożeństw

a 

P
asyjne

7.0
4

N
iedziela

9
-12.0

4 
N

abożeństw
a 

P
asyjne

14.0
4

N
iedziela

18
.0

4
W

ielki 
Czw

artek

19
.0

4
W

ielki 
P
iątek

21.0
4

W
ielkanoc

22.0
4

P
oniedzia-

łek W
ielka-

nocny

28
.0

4
N

iedziela
5.0

5
N

iedziela

Cieszyn
P
iątek

17
00

8
00

9
00

10
00

P
iątek

17
00

8
00

10
00

17
00

9
00

17
00

5
00

9
00

9
00

10
00

8
00

10
00

8
00

9
00

10
00

B
ażanow

ice
Czw

artek 

17
00

8
30

Czw
artek 

17
00

8
30

 
16

00
8

30
8

30
8

30
8

30

G
um

na
10

00
10

00
17

00
10

00
10

00
10

00

H
ażlach

W
torek 

17
00

8
30

W
torek 

17
00

8
30

16
00

10
00

10
00

10
00

8
30

K
rasna

8
30

16
00

10
00

8
30

M
arklow

ice
8

30
8

30
16

00
9

00
9

00
8

30
8

30

O
grodzona

Środa

 17
00

8
30

Środa

 17
00

8
30

17
00

9
00

9
00

8
30

8
30

P
uńców

10
00

10
00

17
00

10
00

10
00

10
00

10
00

Zam
arski

10
00

10
00

17
00

9
00

10
00

8
30

10
00

Szpital Śląski
10

30
10

30
10

30
10

30

Skoczów

- Spow
iedŸ	i	Komunia	Œw

iêta
K
w
iecień	2019	r.

R
odzinne

Seniorzy

Seniorzy

P
rezentacja

 K
O

N
FIR

M
A

N
TÓ

W


