
Informator Parafialny nr 11/2015 (143)

listopad 2015 1

OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Umiejętność	 kontaktu,	 porozumiewania	 się	 jest,	 powinna	 być,	 dla	 nas	 czymś	
oczywistym,	jasnym,	jednak	w	wielu	przypadkach	tak	nie	jest...	Wszyscy	umiemy	mówić,	
a	jednak	wielu	nie	potrafi	się	porozumieć.	Szczególnie	w	dzisiejszych	czasach,	kiedy	ko-
mórki,	smartfony,	laptopy	oraz	wiele	innych	sprzętów	zabierają	nam	cenny	czas.	To	doba	
komputerów	powoduje,	że	ludzie	nie	umieją	ze	sobą	rozmawiać.	Prawie	wszyscy	ludzie	
widzą,	 ale	wielu	 nie	 umie	 patrzeć.	Wszyscy	miewamy	 jakieś	 odczucia	 czy	 przeżycia,	
lecz	tylko	niewielu	umie	je	świadomie	wykorzystać	i	właściwie	zinterpretować.	Wszyscy	
ludzie	w	jakimś	czasie,	lub	stale,	cierpią,	lecz	tylko	niewielu	potrafi	właściwie	odnieść	się	do	swojego	cierpienia.	
	 Jeżeli	 chcemy	mówić	 o	 cierpieniach	 ludzi,	musimy	 zacząć	 od	 pierwszego	 cierpienia,	 od	 niezdolności	
znoszenia	cierpienia.	Nasza	kultura	przepojona	jest	chęcią	przeciwstawienia	się	cierpieniom	i	w	rzeczywistości	
dana	nam	jest	możność	odparcia	niektórych	cierpień.	Znane	są	leki	przeciwbólowe.	Medycyna	zna	wiele	środ-
ków	uśmierzających	 codzienne	 cierpienia,	 takie,	 jak:	 depresja,	 uczucia	 osamotnienia,	 bezsenność,	 smutek	 lub	
też	bóle	głowy.	I	nie	jest	to	złe.	Lecz	gorzej,	jeśli	w	ludziach	umacnia	się	przekonanie,	że	można,	a	nawet	trzeba	
natychmiast	 i	bez	większego	namysłu	usuwać	każde	cierpienie.	Zdarza	 się,	 że	zamiast	 starać	 się	poznać	przy-
czynę	bezsenności	czy	bólu	głowy,	usuwamy	możliwie	szybko	tylko	symptomy.	Przyczyna	powodująca	chorobę	
pozostaje,	 a	więc	 i	my	nadal	 jesteśmy	chorzy.	Nadużywanie	 leków	 stało	 się	 już	 chorobą.	Najczęściej	w	okre-
sie	jesienno-zimowym	wielu	ludzi	odczuwa	osamotnienie,	popada	w	depresję,	czas	niesamowicie	im	się	dłuży...	 
i	w	tym	momencie	jest	okazja,	aby	wyjść	z	domu	w	kierunku	parafii	i	tam	skorzystać	z	wielu	propozycji...
	 Podobnie	jest	z	cierpieniami	o	podłożu	psychicznym.	Wielu	młodych	ludzi	szuka	ucieczki	od	samotności	
pogrążając	się	w	pewnego	rodzaju	chorobliwym	„uspołecznianiu".	Biorą	udział	w	różnych	rozrywkach,	których	
żywot	okazuje	się	krótkotrwały,	w	płytkim	życiu	towarzyskim	chorobliwie	tracą	czas	bez	zdawania	sobie	sprawy	
z	tego,	że	stają	się	jeszcze	bardziej	samotnymi.	Żal	i	smutek	po	odejściu	lub	śmierci	ukochanej	osoby	nie	są	już	
traktowane	jako	„prawdziwa	żałoba",	lecz	szybko	i	skwapliwie	dokonywany	krótki	rytuał,	aby	można	było	jak	
najprędzej	oderwać	myśli	 i	 zająć	 się	gorączkowo	poszukiwaniem	nowych	partnerów.	Przy	czym	chyba	każdy	
rozumie,	że	po	pięknym,	wartościowym	związku,	rozstanie	powinno,	a	nawet	musi	być,	trudne	i	bolesne...
	 Gdy	mówi	się	o	śmierci	kogoś	znajomego,	prawie	wszyscy	pytają	o	jej	przyczynę	tak,	jakby	jedyną	naj-
istotniejszą	przyczyną	śmierci	było	jakieś	zjawisko	chorobowe.	A	gdy	nie	widzi	się	wyraźnej	medycznej	przyczy-
ny	śmierci,	wówczas	dokonuje	się	sekcji	zwłok,	aż	się	„coś"	znajdzie.	Istnieje	powszechny	pogląd,	że	żaden	czło-
wiek	nie	umiera	bez	przyczyny.	W	rzeczywistości	zaś	umieramy	po	prostu	dlatego,	że	jesteśmy	śmiertelnikami,	
czego	nikt	nie	chce	przyjąć	do	wiadomości.	Tak	zwana	przyczyna	śmierci	spowodowała	nieraz	śmierć	wcześniej,	
aniżeli	by	ona	nastąpiła	sama	z	siebie,	to	prawda.	Ale,	tak	czy	tak,	śmierć	zawsze	nadejdzie	i	moja	i	twoja,	droga	
Czytelniczko	i	drogi	Czytelniku.	Ponieważ	bardzo	niemiłe	są	nam	myśli	o	śmierci,	dlatego	przywiązujemy	wielką	
wagę	do	medycznych	przyczyn	śmierci.	
	 Obrona	przed	cierpieniem	jest	w	zasadzie	zrozumiała,	bo	któż	będzie	chętnie	cierpiał?	Zwalczanie	cier-
pienia	jest	słuszne	i	dużo	jest	metod	ku	temu.	Ale	to,	że	tak	bardzo	się	bronimy	przed	cierpieniem,	z	którym	nie	
możemy	się	pogodzić,	nie	uwalnia	bynajmniej	naszego	życia	przed	nim.	Jednak	najważniejsze	jest	powierzenie	
wszelkich	spraw	cielesnych	i	duchowych	Panu	Bogu,	to	on	jest	w	stanie	Ci	pomóc.	Może	oczekiwana	pomoc	nie	
nadchodzi	w	tym	momencie...	jednak	cierpliwe	ciągłe	modlitwy	są	w	stanie	wiele	zdziałać.	„Powierz	Panu	drogę	
swoją,	zaufaj	Mu,	a	On	wszystko	dobrze	uczyni”	-	Psalm	37.
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	 I	 List	 ap.	 Piotra	 skierowany	 był	 do	 chrześci-
jan	żyjących	w	Małej	Azji.	Jako	wyznawcy	Chrystusa	
stanowili	oni	niewielką	społeczność,	która	żyła	w	roz-
proszeniu.	Chociaż	swoim	życiem	nie	dawali	powodu	
do	zgorszenia,	dla	swej	wiary	byli	prześladowani	przez	
otoczenie.	 Jak	wiemy,	 już	samo	podejrzenie	o	przyna-
leżność	 do	 młodego	 wówczas	 Kościoła,	 było	 wystar-
czającym	 powodem	 wtrącenia	 do	 więzienia,	 a	 nawet	
skazania	 na	 śmierć.	 Nastrój,	 jaki	 wówczas	 ogarniał	
prześladowanych	chrześcijan,	dobrze	oddają	słowa	ap.	
Piotra:	Przeciwnik	wasz,	diabeł,	chodzi	wokoło	jak	lew	
ryczący,	szukając	kogo	by	pochłonąć.	W	takich	to	oko-
licznościach	ap.	Piotr	tworzył	swój	list,	aby	swoich	ad-
resatów	podnieść	na	duchu	i	umocnić	w	wierze.	
	 Mimo	 że	 czas,	w	którym	żyjemy,	 nie	 jest	 tak	
ciężki	 i	 trudny,	 jak	był	dla	pierwszych	chrześcijan,	 to	
jednak	słowa	ap.	Piotra	nie	przestały	być	aktualne	dla	
nas.	Nie	są	nam	obce	zmartwienia	czy	różnego	rodzaju	
niepokoje.	 Powyższy	 fragment	 Bożego	 Słowa	 zachę-
ca	 nas	 do	 porzucenia	wszelkich	 życiowych	 trosk.	Od	
razu	w	naszych	sercach	rodzi	się	pierwsza	wątpliwość	
i	możemy	zapytać,	czy	 to	 jest	w	ogóle	możliwe?	Czy	
możemy	sobie	w	ogóle	wyobrazić	dzień	powszedni	bez	
troski?	Czy	można	żyć,	nie	troszcząc	się	o	tak	podsta-
wowe	 rzeczy,	 jak	 jedzenie,	 ubranie,	 dach	 nad	 głową?	
Nie	troszczyć	się	–	łatwiej	powiedzieć,	niż	zrealizować	
w	praktyce!	
	 A	 zatem,	 powstaje	 kolejne	 pytanie:	 dlaczego	
się	troskamy?	Każdy	z	nas	mógłby	sporo	na	ten	temat	
powiedzieć,	 bo	w	kwestii	 trosk	 jesteśmy	–	bez	wyjąt-
ku	-	specjalistami!	A	życie	jest	pełne	komplikacji:	mu-
simy	przecież	zatroszczyć	się	o	najbliższych,	bo	mamy	
wobec	 nich	 zobowiązania,	 musimy	 wywiązywać	 się	 

 Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył 
czasu swego. Wszelką troską swoją złóżcie na niego, gdyż On 
ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, 
diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by po-
chłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że 
te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg 
wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w 
Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was 
do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi 
gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen! 
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z	obowiązków,	żeby	nie	zawieść	 tych,	którzy	nam	za-
ufali,	musimy	pilnować	swojej	pracy,	żeby	ją	zachować.	
Tyle	spraw	musimy	załatwić,	ponieważ	w	przeciwnym	
razie	 –	 jeśli	wszystkiego	 nie	 dopilnujemy,	 coś	 się	 za-
wali	-	coś	pójdzie	źle,	ktoś	będzie	miał	kłopoty,	a	my	
poniesiemy	 szkodę.	 Jednym	 słowem,	 życie	ma	 swoje	
wymogi,	często	surowe.	
	 Można	 nawet	 postawić	 tezę,	 że	 wszelkie	 tro-
ski	i	pasmo	naszego	życia	to	synonimy!	A	więc	życie	
bez	 trosk	 to	 coś	 nie	 do	 pomyślenia	 (to	 oksymoron)!	
Jak	więc	rozumieć	słowa	ap.	Piotra,	który	wzywa	nas:	
Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego	 [...]!	Łatwo	za-
uważyć,	 słowa	 te	 są	 streszczeniem	 naszej	 dzisiejszej	
Ewangelii,	w	której	słyszeliśmy	Jezusa:	Nie troszczcie 
się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie 
pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. 
Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż 
odzienie? Czyżby	ap.	Piotr	i	Pan	Jezus	zachęcali	nas	do	
lekkomyślności	 lub	 nawet	 obojętności	 wobec	 wymo-
gów	życia?	Czy	 to	 znaczy,	 że	 człowiek	 nie	 powinien	 
w	żaden	sposób	planować	swojej	przyszłości,	czy	przy-
szłości	swojej	 rodziny?	Jakaż	prawda	zatem	może	się	
skrywać	za	jego	krótkimi	słowami:	Nie	troszczcie	się?!	
	 Pewne	 jest,	że	zarówno	słowa	Piotra,	 jak	 i	 Je-
zusa,	skierowane	były	do	ludzi,	którzy	nie	mieli	mniej	
trosk	niż	my.	Oczywiście,	również	nie	może	być	tutaj	
mowy	 o	 zachęcie	 do	 beztroski,	 która	 prowadzi	 do-
nikąd.	Ap.	Piotr	powtarza	Jezusowe	słowa	 i	mówi	do	
nas	Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego,	ponieważ	
wie,	że	troska	jest	czymś,	co	nas	obciąża	zawsze	ponad	
miarę.	Apostoł	wie,	 że	naturą	 troski	 jest	 pozbawianie	
nas	tych	sił,	które	wnoszą	w	nasze	życie	radość,	ufność	 
i	pokój.	Troska	może	być	tą	pierwszą	myślą,	jaką	spoty-
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kamy	po	porannym	przebudzeniu	i	ostatnią	myślą,	gdy	
kładziemy	się	spać.	Takie	troski	stają	się	czymś,	co	po	
części	determinuje	nasze	codzienne	poczynania.	Troski	
mogą	wywoływać	w	nas	często	zwykły	strach,	co	pro-
wadzi	z	kolei	do	tego,	że	człowiek	jest	nadpobudliwy,	
nerwowy	 czy	 nieufny.	Troski	 człowieka	wewnętrznie	
wyniszczają.	
	 Co	 najważniejsze	 jednak,	 przekleństwo	 troski	
polega	na	tym,	iż	troszcząc	się	wchodzimy	w	kompeten-
cję	samego	Pana	Boga.	Kiedy	mimo	wszystko	ulegamy	
pospolitym	troskom,	w	sposób	automatyczny	zajmuje-
my	miejsce,	które	w	rzeczy	samej	należy	się	w	naszym	
życiu	Stwórcy.	A	więc	troszczyć	się	o	siebie	i	np.	chcieć	
zabezpieczyć	sobie	na	100%	przyszłość	–	tę	doczesną	
i	wieczną	-	korzystając	w	własnych	przyrodzonych	sił,	
znaczy	zaprzeczyć,	że	dajemy	wiarę	troskliwemu	Bogu	
Ojcu.	
	 Spróbujmy	 więc	 dokonać	 najprostszej	 we-
ryfikacji	 naszych	 zmartwień:	 od	 sumy	 naszych	 trosk	
odejmijmy	 te,	których	się	obawialiśmy,	a	które	nas	w	
praktyce	 ominęły.	 Dalej	 zredukujmy	 do	 normalnych	
rozmiarów	 te,	 które	 powiększyła	 nasza	 wyobraźnia.	
Następnie	 zauważmy,	 że	 są	 w	 naszym	 życiu	 sprawy,	
których	 się	 obawiamy,	 a	 które	 w	 istocie	 są	 takim	 za-
maskowanym	błogosławieństwem.	Wreszcie	odrzućmy	
od	siebie	te	zmartwienia,	które	były	wytworem	naszego	
strachu	i	wybujałej	wyobraźni.	
	 Ap.	 Piotr,	 który	 wzywa	 nas:	 bądźcie trzeźwi, 
czuwajcie!	Jest	to	zachęta,	byśmy	skupili	się	raczej	na	
tym,	co	właściwie	leży	w	naszej	mocy	sprawczej,	zaś	
sprawy,	 które	 nie	 należą	 do	 naszej	 kompetencji	 pozo-
stawili	 Jemu	 samemu!	 Jezus	 powiada	 przecież:	wasz 
niebiański Ojciec najlepiej wie, czego potrzebujecie; 
On	przecież	najlepiej	rozpoznaje	nasze	życzenia,	pyta-
nia,	czy	potrzeby.	Zauważmy	drodzy,	że	w	tym	miejscu	
zostaje	 przywołany	 bardzo	 pozytywny	 i	 ciepły	 obraz	
dobrego	Ojca!	I	właśnie	tutaj	mamy	próbkę	Dobrej	No-
winy,	Ewangelii:	Oto	słyszymy	o	Ojcu,	który	troszczy	
się	o	Ciebie,	który	wiernie	strzeże	twojego	życia.	
	 Jeśli	 dzisiaj	 słyszymy	 ap.	 Piotra,	 który	mówi,	
że	Bóg	ma	o	nas	staranie,		to	znaczy	to,	że	w	Nim	tkwi	
źródło,	 z	 którego	 może	 płynąć	 do	 nas	 pokój	 pośród	
niepokojów	 towarzyszących	 naszemu	 życiu.	 Od	 Nie-
go	pochodzi	radość	możliwa	właśnie	pośród	trosk	oraz	

wewnętrzna	lekkość,	gdy	przeciwności	i	obowiązki	pró-
bują	nas	przygniatać.	Wszak Bóg wszelkiej łaski, który 
was powołał ... w Chrystusie ... Sam was ... utwierdzi, 
umocni, i na trwałym postawi gruncie.
	 A	zatem	Jego	oferta	ciągle	brzmi	niezmiennie:	
Ja	 troszczę	 się	 o	was!	Zaufajcie	mi!	Dokładnie	 rzecz	
biorąc,	Bóg	Ojciec	 stawia	 do	 naszej	 duchowej	 dyspo-
zycji	wciąż	nowe	możliwości	i	środki!	Warto	więc	pod-
kreślić,	że	przeciwieństwem	troski,	antidotum	na	troskę	
nie	 jest	 jakiś	 rodzaj	 optymizmu,	który	 sobie	wmawia,	
że	nie	jest	jeszcze	tak	źle	–	lekarstwem	jest	wiara,	która	
zna	i	wie,	jak	niełatwo	zachować	pogodę	ducha	i	rado-
sne	serce	w	codziennym	życiu.	Ale	to	wiara	ma	odwagę	
powiedzieć:	Panie	Boże	pozostanę	przy	Tobie.
	 Ta	 wiara	 –	 jak	mówił	 niegdyś	Martin	 Luther	
King	-	daje nam moc do spokojnego przyjmowania na 
siebie wszystkich rozczarowań i trosk, przy jednocze-
snym zachowaniu nadziei. A	 jeśli	 już	 troska	 powinna	
dominować	nad	naszym	życiem	-	 to tylko troska o to, 
abyśmy nigdy nie stracili Boga! 
	 Podsumowując,	 warto	 jeszcze	 zaakcentować,	
że	 w	 naszym	 tekście	 ap.	 Piotr	 kieruje	 do	 nas	 rodzaj	
zaproszenia,	 byśmy	 bagaż	 naszych	 osobistych	 i	 pry-
watnych	 trosk	 oddali	 Bogu.	 Dopiero	 wtedy	 możemy	
trzeźwo	i	z	ufnością	pytać	Stwórcę:	jakie	są	Boże	per-
spektywy	 dla	mojego	 życia,	 czyli,	 gdzie	 jest	miejsce,	 
w	którym	Bóg	chce	mnie	widzieć?	Co	On	chce	poprzez	
mnie	 uczynić?	Czyż	 sprawą	 człowieka	wiary	 nie	 jest	
myślenie	o	Bogu,	 a	 sprawą	Bożą	myślenie	o	człowie-
ku?	Bogu	niech	będzie	chwała.	Jego jest moc na wieki 
wieków.	
Amen. Karina Chwastek-Kamieniorz

diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
 ur. w 1975 r w Cieszynie. Absolwentka Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 W 1999 roku stypendystka diakonijnej Fundacji 
Johannes w Berlinie.
 W latach 2000-2004 diakon parafii ewangelickiej 
w Łodzi.
 Od 2004 roku pracuje w parafii w Goleszowie, wy-
pełniając służbę duchownego.

	 Zabiegajcie	nie	o	pokarm,	który	ginie,	ale	o	pokarm,	który	trwa,	

o	pokarm	żywota	wiecznego,	który	wam	da	Syn	Człowieczy:	na	nim	

bowiem	położył	Bóg	Ojciec	pieczęć	swoją.	
Jan 6,27
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Niedziela Wieczności

	 Ostatnia	niedziela	roku	kościelnego	ustanowio-
na	została	dekretem	gabinetowym	z	dnia	24	kwietnia	
1816	 r.	 wydanym	 przez	 cesarza	 Fryderyka	Wilhelma	
III	„Niedzielą	Umarłych".	Dekret	wzywał	wiernych	do	
uczczenia	 w	 tę	 niedzielę	 pamięci	 wszystkich,	 którzy	
zginęli	w	wojnach	napoleońskich.	Kościół	musiał	treść	
tego	dekretu	wprowadzić	w	praktykę	kościelną.	W	ten	
sposób	niedziela	 ta	nie	była	 już	poświęcona	sprawom	
ostatecznym.	Dopiero	po	II	wojnie	światowej	Kościół	
przywrócił	jej	dawny	sens	i	nazwał	ją	„Niedzielą	Wiecz-
ności".	Sprawom	ostatecznym	poświęcamy	zresztą	trzy	
ostatnie	niedziele	roku	kościelnego.
	 Pomiędzy	 Pamiątką	 Umarłych,	 a	 Niedzielą	
Wieczności,	 istnieją	pewne	zbieżności,	ale	 też	 i	zasad-
nicze	 różnice.	W	Dniu	 Umarłych	 wspominamy	 ostat-
nie	chwile	 tych,	którzy	od	nas	odeszli,	 a	w	Niedzielę	
Wieczności	spoglądamy	w	wieczność.	Zastanówmy	się.	
Czeka	nas	wieczność!	Czy	jesteśmy	na	nią	przygotowa-
ni?	W	doczesności	chcemy	zobaczyć	chociażby	skrom-
ny	blask	wieczności.	Dlatego	stawiamy	sobie	pytanie:	
Jaka	 będzie	wieczność?	Od	 czego,	 albo	 od	 kogo	 ona	
zależy?
	 Ostatnia	 Księga	 Biblii	 —	 Objawienie	 Jana,	
mówi	 przede	 wszystkim	 o	 rzeczach	 i	 sprawach	 osta-
tecznych	w	bardzo	wielu	 ciekawych	obrazach,	 nieraz	
apokaliptycznych,	 niezupełnie	 zrozumiałych.	 Jednym	 
z	 jasnych,	 przejrzystych	 i	 zrozumiałych	 jest	 obraz,	 
o	którym	mówi	tekst	biblijny	naszego	rozważania.	Czy-
tamy	w	nim,	że	Jezus	Chrystus,	Król	wieczności	i	teraź-
niejszości,	przyjdzie	wkrótce!
	 „Tak,	przyjdę	wkrótce!"	Czy	nie	powinno	nas	
to	 napawać	 prawdziwą	 radością?	 Czy	 to,	 że	 On	 do	
nas	 i	po	nas	przyjdzie,	że	On	sam	przygotowuje	nam	
wieczność,	nie	powinno	nas	napawać	 jakąś	 autentycz-
ną	 radością?	 Na	 pewnym	 zgromadzeniu	 kościelnym	 
w	roku	1952	ktoś	rzucił	pytanie:	„Czy	wiecie,	czym	róż-
nią	się	wszyscy	panowie	tego	świata	od	naszego	Pana?"	
Po	chwili	na	pytanie,	które	wywołało	konsternację	od-
powiedziano:	„Panowie	przychodzą	 i	odchodzą.	Nasz	
Pan	przychodzi	ciągle	na	nowo!"	Rzeczywiście,	ileż	to	

 Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem 
alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo 
do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy,  
i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, 
by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A Duch i 
oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi,  
a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, 
przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.

Obj 22, 12-17. 20-21

przeróżnych	panów	tego	świata,	królów	i	książąt	przy-
szło	i	odeszło	prędzej	czy	później,	ileż	to	tronów	zosta-
ło	 obalonych,	 a	 tron	 naszego	Pana	 stoi	 niewzruszony.	
Panowanie	 Jego	 jest	 wieczne	—	 stwierdza	 psalmista.	
On	nie	odchodzi	w	przeszłość.	On	nie	odchodzi	w	zapo-
mnienie.	Idzie	w	wieczność,	prowadzi	ku	wieczności!	
Jest	alfą	i	omegą,	jest	pierwszym	i	ostatnim,	do	Niego	
należy	pierwsze	 i	ostatnie	słowo,	 także	 i	o	człowieku.	
W	 Nim	 skupia	 się	 początek	 i	 koniec	 wszechrzeczy!	 
Z	tej	prawdy	biblijnej	należy	wyciągnąć	konsekwencje	
w	naszym	życiu.	Przyjdzie	bowiem	dzień,	że	zasiądzie	
na	 niewzruszonym	 tronie	 sędziowskim	 przed	 bramą	
wiecznego	miasta.	W	tym	dniu	ostatecznym	wszystko	
przeminie.	 Runą	wszystkie	 ziemskie	 królestwa,	 trony,	
a	On	stanie	się	dla	całego	wszechświata	wszystkim	we	
wszystkim,	zaświeci	całemu	światu	jak	„gwiazda	jasna	
i	poranna".	Wolno	nam	powiedzieć,	że	wraz	z	powtór-
nym	przyjściem	Chrystusa	w	całym	kosmosie	nastanie	
nowy	 dzień.	 Przyjdzie	 bowiem	 ten,	 który	 jest	 Panem	
panów,	Królem	królów,	 początkiem	 i	 końcem	wszyst-
kiego,	co	jest	na	tym	świecie,	który	w	sobie	łączy	prze-
szłość	i	teraźniejszość	z	przyszłością.
	 Ale	co	się	stanie	w	ten	ostatni	dzień?	Boże	Sło-
wo	mówi	niedwuznacznie,	wyraźnie	i	 jasno:	Chrystus	
Pan	 przyjdzie	 na	 sąd!	 „Oto	 przyjdę	wkrótce,	 a	 zapła-
ta	moja	 jest	 ze	mną,	 by	 oddać	 każdemu	według	 jego	
uczynku".	Ten	dzień	będzie	dniem	rozrachunku.	Będzie	
to	 dzień	 sprawiedliwego	 sądu.	 Słowo	Boże	mówi,	 że	
wtedy	wszyscy	będą	musieli	stanąć	przed	sądem	Chry-
stusa	Króla,	aby	zdać	sprawozdanie	z	całego	swego	ży-
cia.	Wtedy	każdy	z	nas	będzie	musiał	odsłonić	to,	co	tu,	
na	ziemi,	było	tajne.	Sprawiedliwy	sędzia	zapyta:	Czy	
obmyłeś	 szaty	 swego	 życia	w	krwi	Baranka	Bożego?	
Czy	 nie	 daremną	 była	 dla	 ciebie	 Jego	 krew	 przelana	
na	krzyżu	Golgoty?	Czy	prosiłeś	o	przebaczenie?	Czy	
przebaczyłeś	innym?	Czy	zachowywałeś	i	przestrzega-
łeś	w	swoim	życiu	wszystkich	przykazań	Bożych?
	 Drzwi	raju,	które	niegdyś	Bóg	zamknął	przed	
Adamem	 i	 Ewą	 postawiwszy	 na	 straży	 swego	 anioła,	
zostaną	 otwarte	 każdemu,	 kogo	 Jezus,	 gdy	 przyjdzie,	
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znajdzie	w	gronie	błogosławionych	dzieci	Bożych.
Jan	w	 tej	 wielkiej	 wizji	 wieczności	 widział	 też	 ludzi,	
przed	 którymi	 drzwi	 zostaną	 zamknięte	 i	 od	 których	
Bóg	 się	 odwróci.	 Nazywa	 ich	 nawet	 po	 imieniu	 gdy	
mówi:	„Na	zewnątrz	są	psy	i	czarownicy	i	wszeteczni-
cy,	i	zabójcy,	i	bałwochwalcy,	i	wszyscy,	którzy	miłują	
kłamstwo	i	czynią	je".
	 Swego	 czasu	 widziałem	 w	 gablotce	 przy	 ko-
ściele	afisz	z	napisem	następującej	treści:	„...a	co	będzie	
po	śmierci?"	Pod	spodem	znalazła	się	podwójna	odpo-
wiedź:	„Jednym	dane	będzie	ujrzeć	to,	w	co	wierzyli!	
Inni	będą				musieli			zobaczyć	to,	w	co	nie	wierzyli".
	 Ta	odpowiedź,	że	wszyscy	ludzie	będą	musieli	
zobaczyć	 to,	 w	 co	wierzyli	 lub	 nie	 wierzyli,	 jest	 jak-
by	streszczeniem	i	podsumowaniem	naszych	rozważań.	
Bo	czyż	to	nie	jest	przerażające,	że	ci,	którzy	są	obojęt-
ni	względem	Boga	i	Kościoła	Bożego,	którzy	Bogu	się	
sprzeciwiają,	którzy	zaplątali	się	w	różne	demoniczne	
sprawy,	będą	musieli	ujrzeć	 to,	czemu	 i	komu	służyli	 

w	tym	życiu?	Dlatego	pieśń	woła	z	powagą:	„Zbudźcie	
się!"	A	Słowo	wzywa	i	zaprasza	póki	jest	jeszcze	czas:	
,,A	ten,	kto	pragnie,	niech	przychodzi,	a	kto	chce,	niech	
darmo	weźmie	wodę	żywota".	Dziś	jeszcze	każdy	może	
przyjść	do	źródła	tej	ożywiającej	i	budzącej	z	uśpienia	
wody,	gdy		tylko		złączy		się		z		Jezusem			przez	Słowo	
Boże,	Sakrament	i	modlitwę.
	 Czy	 jesteś	przygotowany	na	 spotkanie	 z	 Jezu-
sem,	poznać	po	twojej	codziennej	modlitwie.	Modlitwa	
Kościoła,	 modlitwa	 każdego	 wierzącego	 chrześcija-
nina,	modlitwa	 każdego	 oczekującego	 brzmi:	 „Amen,	
przyjdź,	 Panie	 Jezu!"	 Kto	 tak	 woła	 i	 kto	 codziennie	
przychodzi	do	źródła	żywota,	ten	też	nie	musi	z	trwogą	
spoglądać	w	 oczy	wieczności,	 ponieważ	wie,	 że	 i	 po	
śmierci	dane	mu	będzie	oglądać	to,	w	co	wierzył	i	komu	
zaufał!	A	ta	nadzieja	nie	zawiedzie	go	w	życiu	i	śmierci.
Amen

ks. Jan Gross

	 Gubię	się	w	świecie	liczb.	Czasem	nie	jestem	
pewien,	czy	jest	wtorek	czy	czwartek.	Ostatnio	stałem	
przed	 bankomatem,	 zdumiony,	 że	 nie	 chce	mi	wydać	
gotówki.	 Po	 chwili	 uświadomiłem	 sobie,	 że	 wprowa-
dziłem	PIN	nie	konta	lecz	komórki.	
	 Coraz	więcej	 liczb	 nosimy	w	 głowie.	Dobrze	
jest	 pamiętać	 swój	 PESEL,	 NIP	 i	 stale	 mnożące	 się	
PIN-y.	Rzeczywistość	wydaje	się	coraz	bardziej	cyfro-
wa.	
	 Idę	na	wywiad	z	cyfrowym	recorderem,	mieści	
się	w	dłoni	wraz	z	mikrofonem,	jakość	nagrania	świet-
na,	można	szybko	zrzucić	dźwięki	do	komputera	 i	od	
razu	pracować	nad	ich	obróbką.	Jeszcze	kilka	lat	temu	
w	 użyciu	 były	 minidyski,	 ale	 już	 wychodzą	 z	 mody,	
podobnie	 jak	 wyszły	 z	 mody	 kasety	 audio	 i	 wideo.	 
A	przecież	kiedy	przed	kilkunastu	laty	zaczynałem	swo-
ją	 przygodę	 z	 radiem,	w	 studiu	 stał	 szpulowy	Revox	 
i	starałem	się	nagrać	półgodzinną	audycję	bez	pomyłki,	
żeby	nie	trzeba	było	ciąć		taśmy!	
	 Szpulowe	magnetofony	królowały		długo,	mam	
zresztą	 do	 nich	 sentyment,	 na	 taśmach	 nagrywaliśmy	
nasz	licealny	band.	Gdy	spotykamy	się	w	kolejną	okrą-
głą	rocznicę	matury,	wracamy	do	historii	która	stale	nas	
wzrusza.	 Jacek,	 lider	 zespołu,	 12	 grudnia	 1981	 wyje-
chał	z	Polski	(te	liczby	zapamiętał	dobrze,	bo	dzień	póź-
niej	wprowadzono	stan	wojenny)	i	wrócił	po	dziesięciu	
latach.	Pierwsze	kroki	skierował	do	piwnicy,	w	której	
odbywały	się	nasze	próby.	Jakaż	była	jego	rozpacz,	gdy	
nie	znalazł	taśm	z	nagraniami	naszych	prób	i	występów!	

Ojciec	dokładnie	wysprzątał	dom	na	dzień	przed	jego	
przyjazdem.	Jacek	nie	dał	za	wygraną,	pojechał	na	wy-
sypisko	śmieci	 i	po	wielogodzinnych	poszukiwaniach	
znalazł	bezcenne	taśmy.	Ach,	łezka	się	w	oku	kręci!
	 Od	 cyfrowego	 postępu	 nie	 ma	 jednak	 odwro-
tu.	Zresztą,	wydaje	się,	że	cyfry	od	początku	najlepiej	
opisywały	 naszą	 rzeczywistość,	 a	 teraz,	 w	 dobie	 roz-
wijającej	 się	 błyskawicznie	 informatyki,	 widzimy	 to	
po	prostu	wyraźniej.	Dzisiaj	wiemy,	że	ciało	każdego	
z	 nas	 składa	 się	 z	 około	 dziesięciu	 tysięcy	 trylionów	
komórek,	 z	 których	 każda	 zawiera	 fragment	 naszego	
DNA.	Wszechświat,	w	którym	żyjemy,	a	raczej	znana	
nam	dzisiaj	jego	część,	obejmuje	140	miliardów	galak-
tyk.	Niektóre	są	oddalone	od	Ziemi	o	ponad	11	miliar-
dów	lat	świetlnych,	a	każda	z	nich	zawiera	co	najmniej	
kilkaset	miliardów	gwiazd.	Liczby	te	znajdują	się	poza	
zasięgiem	 naszej	 wyobraźni,	 w	 jakiś	 sposób	 opisują	
jednak,	w	wymiarze	mikro	i	 	makro,	kosmos,	którego	
cząstką	jesteśmy.		
	 Liczby	 zawsze	 grały	 ważną	 rolę.	 Pięcioksiąg	
relacjonuje	 siedem	 dni	 stworzenia,	 opowiada	 o	 poto-
pie	 spowodowanym	 czterdziestodniowym	 deszczem.	
Przedstawia	dzieje	dwunastu	protoplastów	Izraela,	opi-
suje	czterdziestoletnią	wędrówkę	ich	potomków	przez	
pustynię.	Życie	Mojżesza	miało	trzy	czterdziestoletnie	
etapy	 (Egipt,	 wygnanie,	 wędrówka	 ku	 Ziemi	 Obieca-
nej).	
	 Jezus	był	kuszony	na	pustyni	przez	czterdzieści	
dni,	 przez	 czterdzieści	 dni	 też	 ukazywał	 się	 po	 zmar-
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twychwstaniu.	 Dzięki	 Księdze	 Liczb,	 czwartej	 czę-
ści	 Pięcioksięgu,	wiemy,	 że	Mojżesz	 prowadził	 przez	
pustynię	kilkumilionową	 	 rzeszę	pielgrzymów	(ponad	
sześćset	tysięcy	mężczyzn	zdolonych	do	walki	powyżej	
20.	 roku	życia,	 co	najmniej	 tyle	 samo	kobiet,	 średnio	
troje	 dzieci	 na	 rodzinę,	 	 nastolatków,	 starców,	 plemię	
Lewiego,	 obcokrajowców).	 Pomocnikami	 Mojżesza	
zostało	siedemdziesięciu	doradców	spośród	starszyzny	
izraelskiej	(zalążek	Sanhendrynu).	O	siedemdziesięciu	
tygodniach	mówiło	proroctwo	Daniela,	 zgodnie	z	któ-
rym	Mesjasz	przyszedł	na	świat	w	przepowiedzianym	
czasie.	Chrystus	 powołał	 dwunastu	 apostołów,	 podob-
nie	jak	dwunastu	było	synów	Jakuba	i	dwunastu	proro-
ków	mniejszych	(w	wizji	Jana	na	wyspie	Patmos	hołd	
zwycięskiemu	Panu	oddaje	dwunastu	starców).	Siedem	
razy	dęto	w	 trąby,	 zanim	obóz	 Izraela	był	gotowy	do	
wymarszu	w	ustalonym	szyku,	o	siedmiu	trąbach	mówi	
Księga	 Apokalipsy,	 podobnie	 o	 siedmiu	 kościołach,	
świecznikach,	 aniołach,	 czaszach,	 pieczęciach.	 Chry-
stus	wstał	z	martwych	trzeciego	dnia	(tyle	dni	przetrwał	
krnąbrny	 Jonasz	 we	 wnętrzu	 wielkiej	 ryby),	 trzykrot-
nie	zaparł	się	Jezusa	chwiejny	Piotr,	potem	trzykrotnie	
wyznał,	że	kocha	Pana.	Pięćdziesiąt	dni	po	zmartwych-
wstaniu	 Jezusa	 zstąpił	 na	 ziemię	Duch	Święty,	 dzięki	
czemu	świadkami	tego	wydarzenia	były	tysiące	Żydów	
przybyłych	do	Jerozolimy	na	Pięćdziesiątnicę	(Święto	
Tygodni).	
	 To	niepełne,	wybiórcze	zestawienie	biblijnych	
liczb	 pełne	 jest	 symbolicznych	 znaczeń,	 nie	 chodzi	

jednak,	 tym	 razem,	 o	 podjęcie	 próby	 ich	 objaśnienia	
(choć	to,	skądinąd,	rzecz	pożyteczna	i	fascynująca),	ale	 
o	ukazanie	prawdy,	że	Boża	rzeczywistość	jest,	zapraw-
dę,	cyfrowa.	
	 Nie	 wiem,	 czy	 ktokolwiek	 jest	 w	 stanie	 dziś	
wyjaśnić,	 jak	 urzeczywistnią	 się	 proroctwa	 dotyczące	
liczby	666	czy	Tysiącletniego	Królestwa	mesjańskiego	
(literalnie,	symbolicznie?).
Pewien	 jestem	 natomiast,	 że	 wszystko	 znajduje	 się	
pod	 kontrolą	 Boga,	 Stwórcy	 wszechświata,	 Pana	 hi-
storii.	On	zna	liczbę	gwiazd,	liczbę	moich	dni,	a	także	
liczbę	włosów	na	mojej	głowie.	Dlatego	ze	spokojem	
siedzę	na	ogromnej	kuli,	pędzącej	wokół	Słońca	z	za-
wrotną	prędkością	wielu	tysięcy	kilometrów	na	godzinę	 
(29,8	 km/s),	 której	 powierzchnię	 pokrywa	w	 71%	 ży-
ciodajna	woda,	oddycham	głęboko	powietrzem	zawie-
rającym	 	21%	 tlenu	 (+77%	azotu,	 dla	porównania	na	
sąsiednim	 Marsie	 95%	 dwutlenku	 węgla,	 3%	 azotu)	 
i	cieszę	się		łagodnym	ciepłem	(średnia	temperatura	po-
wierzchni	Ziemi	to	15	stopni	C,	sąsiedniej	Wenus		470	
C,	Marsa	–	65	C).	
	 Wiem,	 że	 tylko	 Bóg,	 tak	 naprawdę,	 potrafi	
wszystko	policzyć	i	wszystkim	kierować,	nucę	więc	ci-
chutko,	z	nowym	zrozumieniem,	pieśń	znaną	z	dzieciń-
stwa:	„Liczę	na	Ciebie,	Ojcze,	liczę	na	miłość	twą,	liczę	
na	Ciebie,	Ojcze,	na	twą	ojcowską	dłoń”...
  
  
 
   

Marek Cieślar

	 DAMASZEK	 –	 (działal-
ność).		Pierwsze	wzmianki	o	tym	
mieście	mamy	już	w	(1Mż14,15)	
kiedy	 to	 Abram	 uwalnia	 swego	
lekkomyślnego	 bratanka	 Lota	 
z	 rąk	 królów	 Sodomy	 i	 Gomo-
ry.	 Było	 to	 w	 okolicach	 Choby,	
na	 północ	 od	Damaszku.	Abram	 
w	 rozmowie	 z	 Bogiem	 wspomi-
na	 swojego	 domownika,	 Elie-
zera,	 rodem	 z	 Damaszku,	 który	
wg	 Abrama	 ma	 odziedziczyć	
jego	 majątek	 i	 dobra	 (1Mż15, 
1-3).	Damaszek	jest	największym	
miastem	i	stolicą	Syrii,	a	w	skali	
świata	jest	to	jedno	z	najstarszych	
miast	 na	 świecie	 ustawicznie	 za-
mieszkane,	 bez	 przerw.	 Od	 sta-
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rożytności	 nigdy	 nie	 było	 zniszczone.	 O	 Da-
maszku	czytamy	w	Biblii	na	wielu	miejscach:	
(Iz7,8;	 2Sm	8,5;	 1Krn	18,3-6;	 1Krl	 11,23-25;	
2Krl	 10,32-33).	 Damaszek	 położony	 jest	 
w	zach.	Syrii,	znaczy	raj	ziemski,	oko	pustyni,	
perła	Wschodu.	Blisko	tego	miasta	miało	miej-
sce	nawrócenia	Pawła	(Dz	9,2-27;	19,22;	22,5-
11;	26,20;	Ga	1,17;	2Kr	11,32).	To	tu	głoszono	
Chrystusa-Mesjasza,	 jako	 Syna	 Bożego.	 Tu	 
w	Damaszku	oprócz	Mahometan	żyje	kilka	ty-
sięcy	chrześcijan.	Nasz	narodowy	poeta	przed	
laty	wieścił	nieciekawą	i	nie	optymistyczną	wi-
zję	i	przyszłość	tego	starożytnego	miasta,	kiedy	
pisał:	„Niedaleko	Damaszku	siedział	diabeł	na	
daszku,	w	kapeluszu	 czerwonym,	kwiatuszka-
mi	 upstrzonym…”	 Adam	 Mickiewicz	 (1798-
1855).
	 Pan	Bóg	700	lat	przed	naszą	erą	obja-
wił	Swoim	sługom,	Jeremiaszowi	i	Izajaszowi,	
jaka	 przyszłość	 czeka	 to	 starożytne	 miasto:		
O	Damaszku.	 Zmieszane	 są	 Chamat	 i	Arpad,	
gdyż	usłyszały	złą	wieść,	 truchleją,	 są	niespo-
kojne	jak	morze,	nie	mogą	się	uciszyć.	Osłabł	
Damaszek,	 szykuje	 się	 do	 ucieczki,	 drżenie	
go	 ogarnia,	 trwoga	 i	 boleść	 przejmują	 go	 jak	
rodzącą.	 Jakże	 opuszczony	 jest	 sławny	 gród,	
miasto	rozkoszne!	Dlatego	padnie	jego	młódź	
na	 jego	 placach,	 a	wszyscy	wojownicy	 zginą	
w	owym	dniu	–	mówi	Pan	Zastępów.	I	roznie-
cę	 ogień	 na	murze	Damaszku	 i	 strawi	 pałace	
Benhadada	(Jr	49,23-27).	W	podobnym	duchu	
wyraził	się	inny	prorok	Pana	na	temat	Damasz-
ku:	 	Wypowiedź	o	Damaszku.	Oto	Damaszek	
przestanie	być	miastem,	a	stanie	się	kupą	gru-
zów.	 	 Opuszczone	 są	 na	 zawsze	 jego	miasta,	
przypadną	 trzodom;	 te	będą	 leżeć,	 	a	nikt	nie	
będzie	ich	płoszył.	I	będzie	koniec	z	warownią	
Efraima	 i	 z	 królestwem	Damaszku.	A	 z	 reszt-
ką	Aramejczyków	będzie	 jak	z	chwałą	synów	
Izraela	–	mówi	Pan	Zastępów	(Iz	17,1-3).	Da-
maszek	 przestaje	 być	 miastem	 wiecznym…	
Jeszcze	 wcześniej	 przed	 erą	 chrześcijańską	
gdzieś	8	wieków	temu,	Pan	objawił	prorokowi	
Amosowi	 Swoją	 wolę	 dotyczącą	 Damaszku:		
Słowa	Amosa,	 który	 był	 pasterzem	 w	 Tekao.	
Miał	on	widzenie	o	Izraelu	w	czasach	Uzjasza,	
króla	 judzkiego	 i	w	czasach	 Jeroboama,	 syna	
Joasza,	 króla	 izraelskiego,	 na	 dwa	 lata	 przed	
trzęsieniem	ziemi.	 I	 rzekł:	 	Pan	grzmi	z	Syjo-
nu	i	wydaje	Swój	donośny	głos	z	Jeruzalemu,	
dlatego	żałobą	okrywa	się	niwy	pasterzy	i	usy-
cha	szczyt	Karmelu.	Tak	mówi	Pan:		Z	powodu	
trzech	zbrodni	Damaszku	i	z	powodu	czterech	
nie	 cofnę	 tego,	 ponieważ	 żelaznymi	 bronami	
stratowali	Gilead.	Rzucę	 ogień	 na	 dom	Haza-

ela,	aby	strawił	pałace	Benhadada,	i	połamię	zawory	Damasz-
ku,	 i	 wytępię	 mieszkańców	 Bikat-Awen	 i	 władcę	 Bet-Eden.	 
I	pójdzie	na	wygnanie	lud	aramejski	do	Kir	–	mówi	Pan	(Am	
1,1-5).	Z	kolei	prorok	Zachariasz	pięć	wieków	p.n.e.	też	wspo-
mina	 Damaszek:	Wyrocznia.	 Słowa	 Pana:	 Przyszedł	 do	 kra-
ju	Hadracha	 i	 spoczywa	w	Damaszku.	Gdyż	do	Pana	należy	
stolica	Aramu,	 tak	 jak	wszystkie	 plemiona	 Izraela.	Również	
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Chamat,	który	z	nim	graniczy,	a	także	Tyr	i	Sydon,	choć	
są	bardzo	mądre	(Za	9,1-2).	Pozycja	starożytnego	Da-
maszku	była	godna	uwagi	i	do	pozazdroszczenia	przez	
innych,	z	powodu	obfitości	dóbr	i	 licznych	kontaktów	
międzynarodowych:	 Damaszek	 prowadził	 z	 tobą	 (Ty-
rem)	handel	z	powodu	obfitości	twoich	wyrobów,	obfi-
tości	twoich	dostatków;	dawano	ci	(Tyrowi)	w	zamian	
wino	z	Chelbonu	i	wełnę	z	Sacharu	(Ezech.27,18).	Przy	
temacie	podziału	 i	granic	Ziemi	Obiecanej	mowa	 jest	
również	o	Damaszku	(Ez	47,16-18	i	48,1).
	 Syria	(wywyższenie)	 	 to	tutaj	mieszkał	Laban,	
teść	 Jakuba	 (1Mż	 28,5;	 	 31,20	 i	Oz	 12,12).	Do	Syrii	
należała	 pustynia	 sięgająca	 daleko	 poza	 Damaszek.	 
Do	 Syrii,	 w	 czasach	 nowożytnych	 należały	 ziemie	 
położone	na	północ	od	Izraela	nad	Morzem	Śródziem-
nym	 (Mt	 4,24;	Dz	 18,18;	 20,3	 i	 21,3).	Kraj	 ten	 jakiś	
czas	należał	do	Asyrii,	Babilonii,	Persji	i	do	monarchii	
Aleksandra	 Macedońskiego.	 Izraelici	 czasami	 stacza-
li	walki	 z	 Syryjczykami	 ((1Sm	14,47;	 2Sm	8,3-5;	 10, 
8-19).	 Syryjczycy	 posługiwali	 się	 językiem	 podob-
nym	 do	 chaldejskiego	 (2Krl	 18,26;	 Ezd	 4,7;	 Iz	 36,11	 
i	Dn	2,4).
	 Losy	naszego	świata	jak	i	Damaszku	pozostają	
w	rękach	Bożych.	Stan	bezbożności,	nieprawości	ludzi	
pociąga	za	sobą	konflikt	z	Wszechmogącym	(Rz	1,18).	
Światy	 zmierzają	 w	 dwóch	 kierunkach,	 ku	 dobremu	 
i	ku	złemu.	Tym,	którzy	przez	trwanie	w	dobrym	uczyn-
ku	dążą	do	 chwały	 i	 czci	 i	 nieśmiertelności,	 da	 życie	
wieczne;	tym	zaś,	którzy	o	uznanie	dla	siebie	zabiega-
ją	 i	 sprzeciwiają	 się	 prawdzie,	 a	 hołdują	 nieprawości,	
spotka	gniew	i	pomsta.	Tak,	utrapienie	i	ucisk	spadnie	
na	 duszę	 każdego	 człowieka,	 który	 popełnia	 złe,	 naj-
przód	 Żyda,	 potem	 Greka,	 a	 chwała	 i	 cześć	 i	 pokój	
każdemu,	kto	czyni	dobrze,	najpierw	Żydowi,	a	potem	
Grekowi.	Albowiem	u	Boga	nie	ma	względu	na	osobę	
(Rz	2,7-11).	Pan	Bóg	zostawił	człowiekowi	i	narodom	
Dekalog	 by	mógł	wg	 tych	 Bożych	 reguł	 postępować.	
Abdykacja	wartości	moralnych	zawsze	pociąga	za	sobą	
przykre	konsekwencje.	Liczniki	naszej	moralności	sta-
le	tykają.	Jeżeli	przeważają	czyny	złe,	wtedy	dopełnia	
się	 ich	 miara	 i	 zdąża	 do	 punktu	 krytycznego.	 Potem	
rzekł	 Pan:	Wielki	 rozlega	 się	 krzyk	 przeciwko	 Sodo-
mie	i	Gomorze,	że	grzech	ich	jest	bardzo	ciężki.	Zstąpię	
więc	i	zobaczę,	czy	postępowali	we	wszystkim	tak,	jak	
głosi	krzyk,	który	doszedł	do	Mnie,	czy	nie,	muszę	to	
wiedzieć!	(1Mż	18,20-21).	Dobro	walczy	ze	złem.	Po	
stronie	dobra	i	sprawiedliwości	opowiada	się	Bóg	i	ci,	
którzy	do	Niego	należą.	Całkiem	możliwe,	że	miara	zła	
dopełniła	się	w	Damaszku	za	dni	naszych,	dni	ostatecz-
nych.	 Z	 grzechem	mamy	walczyć,	 panować	 nad	 nim	
i	 sprzeciwiać	 mu	 się	 (1Mż	 4,7).	 Grzech	 zaniechania	
prowadzi	do	destrukcji,	destabilizacji	i	śmierci	!	(1Mż	
4,8).	Aby	 stać	 się	 człowiekiem	 religijnym	 wystarczy	
założyć	 na	 głowę	 jarmułkę	 (kipę),	 lecz	 aby	 być	 wie-
rzącym	w	Boga	Abrahama,	Izaaka,	Jakuba	i	Mojżesza,	

trzeba	„ubrać	się”	w	Mesjasza	 (Chrystusa)	 i	w	Niego	
uwierzyć!	Często	usłyszeć	można:	Jak	Pan	Bóg	mógł	
do	tego	wszystkiego	dopuścić?	Nie	jesteśmy	Jego	robo-
tami	ani	bezmyślnymi	stworzeniami.	Jesteśmy	stworze-
ni	na	Jego	obraz	i	podobieństwo	(1Mż	1,26).	Jako	Jego	
dzieło	powołani	i	przeznaczeni	jesteśmy	w	Jego	Synu	
do	dobrych	uczynków	(Ef	2,10).	Jeżeli	ktoś	świadomie	
odrzuca	Boży	program,	pomimo	sygnałów	ze	swojego	
sumienia	i	naśladuje	władcę,	który	rządzi	w	powietrzu,	
złego	ducha	i	chce	należeć	do	grona	synów	opornych,	
to	jego	wybór	ze	wszystkimi	konsekwencjami	(Ef	2,2).	
Taka	dezercja	i	przejście	do	obozu	wroga	stawia	nas	na	
przegranej	 pozycji,	 ponieważ	Mesjasz	 Jeszua	 jest	 już	
ogłoszonym	Zwycięzcą	i	Tryumfatorem	(Ef	,20-21).	Pi-
smo	Święte	mówi,	że	bój	toczymy	nie	z	krwią	czy	cia-
łem,	ale	ze	światem	ciemności	(Ef	6,10-18).	Człowiek,		
na	przykładzie	owoców	tej	ziemi,	może	ulec	degradacji	
i	zepsuciu,	jak	jabłko	czy	pomarańcza,	które	się	wyrzu-
ca.	A	gdy	Pan	widział,	że	wielka	jest	złość	człowieka	na	
ziemi	i	że	wszelkie	jego	myśli	oraz	dążenia	jego	serca	
są	ustawicznie	złe,	żałował	Pan,	że	uczynił	człowieka	
na	ziemi	i	bolał	nad	tym	w	sercu	Swoim	…	(1Mż	5,5-
8).	Kiedy	Bogu	dajemy	do	zrozumienia,	że	poradzimy	
sobie	 bez	Niego,	On	 to	 honoruje	 i	 opuszcza	 człowie-
ka.	Wtedy	wypadamy	spod	Jego	parasola	ochronnego	
i	Jego	błogosławionych	rąk,	a	wpadamy	w	szpony	złe-
go,	w	jego	macki	nadziemskich	władz	i	zwierzchności,	 
i	 jesteśmy	 zdani	 na	 jego	 łaskę	 i	 niszczycielski	 pro-
gram,	który	pragnie	jednego,	unicestwienia	nas,	naszej	
osoby,	abyśmy	zeszli	z	tego	świata	jako	nie	pojednani	 
z	Bogiem	przez	Mesjasza	Jeszuę	(Ef	6,12).		Straszna	to	
rzecz	wpaść	w	ręce	Boga	żywego	!	(Hbr	10,31).	Albo-
wiem	Bóg	nasz	jest	Ogniem	trawiącym	(Hbr	12,29;	Iz	
33,14;	5Mż	4,24	i	9,3).	Nasi	prarodzice,	kiedy	popadli	
w	tarapaty,	usłyszeli	szelest	Pana	Boga	przechadzające-
go	się	po	ogrodzie	Eden	w	powiewie	dziennym,	skryli	
się	 oboje	 za	 drzewami.	A	wtedy	Pan	Bóg	 zawołał	 na	
Adama	i	rzekł	do	niego:	Gdzie	jesteś?	(1Mż	3,8-9).	Eu-
ropo,	narody	świata,	gdzie	jesteście?
	 Historia	 opowiada	 o	 czasie,	 Mesjasz-Chry-
stus	 Jeszua	 natomiast	mówi	 o	wieczności.	 Prawdziwi	
chrześcijanie	 nie	 są	 ci,	 którzy	 przyznają	 się	 do	 Me-
sjasza-Chrystusa	 Jeszuy,	 lecz	 ci,	 którzy	Go	 posiadają.	
Całkiem	 możliwe,	 że	 cześć	 ludzi	 wie	 dużo	 o	 Mesja-
szu-Chrystusie,	lecz	nie	zna	Go.	Ci,	którzy	Go	poznali,	
znaleźli	pokój,	radość	i	zbawienie.	Pan	Bóg	do	dzisiaj	
oferuje	 człowiekowi	 życie	 wieczne,	 które	 zostało	 za-
programowane	w	Jego	Synu,	Mesjaszu-Jeszua:	Kto	ma	
Syna,	ma	życie,	kto	nie	ma	Syna	Bożego,	nie	ma	życia	
(1J	5,11-12).	Można	być	związanym	z	Kościołem,	ale	
to	nie	to	samo,	co	związany	z	Mesjaszem-Chrystusem	
Jeszuą-Panem	 Jezusem,	 Nazarejczykiem,	 Świętym	
Izraelskim.	Szalom!					

Wiesław Radwański
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Małżeństwo

	 Na	 pierwszych	 kartach	 Pisma	 Świętego	 czy-
tamy,	 że	 Pan	 Bóg	 stworzył	 człowieka	 w	 wyjątkowy	
sposób:	„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na 
obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę 
stworzył ich” (1	Mż	 1,	 27).	Według	 innej	wersji	 Pan	
Bóg	 najpierw	 ukształtował	 człowieka	 z	 prochu	 ziemi	
i	nazwał	go	Adam.	Kiedy	widział,	że	pomimo	cudow-
nego	otoczenia	w	ogrodzie	Eden	człowiek	był	samotny,	
zdecydował	się	Wszechmocny	stworzyć	kobietę	–	Ewę.	
Biblia	 tak	 to	 opisuje:	„Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki 
sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno  
z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, któ-
re wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i 
przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: 
Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mo-
jego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została 
wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i 
złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.”	(1	
Mż	2,	21	–	24).	Wywnioskować	więc	można,	 że	mał-
żeństwo	było	Bożym	zamiarem	dla	człowieka	od	same-
go	początku,	jako	nierozerwalny	związek	mężczyzny	i	
kobiety.
	 Niestety	 upadek	w	 grzech	 spowodował	 zakłó-
cenie	relacji	człowieka	z	Panem	Bogiem,	a	 także	rela-
cji	 międzyludzkich.	 Pożycie	małżeńskie	 stało	 się	 bar-
dzo	 skomplikowane,	 niejednokrotnie	 doprowadzając	
do	 poważnych	 konfliktów	między	małżonkami.	 Nasz	
Pan	i	Zbawiciel	Jezus	Chrystus	nie	jest	zwolennikiem	
łamania	 ślubów	 małżeńskich	 i	 rozwodu:	 „I przystą-
piwszy faryzeusze pytali go, kusząc: czy wolno mężo-
wi rozwieść się z żoną? A On odpowiadając, rzekł im: 
Co Wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł: 
Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam 
to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich 
Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca 
swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą 

ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie 
rozłącza”.	(Mk	10,	2	–	9).	Pan	Jezus	wyraźnie	staje	na	
straży	nierozerwalności	małżeństwa.	Jego	interpretacja	
szóstego	 przykazania	 nie	 pozostawia	 żadnych	 wątpli-
wości:	„Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cu-
dzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na 
niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo 
w sercu swoim.”	(Mk	5,	27	–	28).		Czystość	małżeńska	
jest	więc	jedną	z	podstawowych	zasad	chrześcijaństwa.
	 Co	robić,	by	małżeństwo	dobrze	funkcjonowa-
ło?	Apostoł	Paweł	zaleca	małżonkom:	„Żony, bądźcie 
uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, 
jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawi-
cielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony 
mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony 
swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań sa-
mego siebie.”	(Ef	5,	22	–	25).	Myślę,	że	można	śmiało	
powiedzieć,	że	małżeństwo	jest	wielką	próbą	naszego	
chrześcijaństwa.	 Konflikty	 między	 małżonkami	 obna-
żają	niejednokrotnie	słabość	naszych	relacji	z	Chrystu-
sem.	Niewierność	małżeńska	całkowicie	dyskredytuje	
nasz	poziom	duchowy.
	 Zdaję	sobie	sprawę,	że	borykamy	się	z	różnymi	
problemami	w	naszych	chrześcijańskich	małżeństwach.	
Myślę,	że	trzeba	się	modlić,	by	Pan	Bóg	pozwalał	nam	
rozwiązywać	 je	 w	 imię	 Chrystusowej	 miłości.	 Może	
uda	nam	się	w	naszej	parafii	zainicjować	spotkania	dla	
małżeństw,	gdzie	będziemy	mogli	nawzajem	sobie	po-
magać	w	naszych	małżeńskich	problemach?
	 Niechaj	Pan	Bóg	Wszechmogący	raczy	błogo-
sławić	nasze	małżeństwa!

ks. Tomasz Chudecki. 
 

 Wielkie rozczarowanie  związane jest z przywiązaniem naszego życia do posiada-
nia i do bogactw. Jeśli istnieje jakaś część zupełnie zbędna w ubraniu zmarłego, to są 
jego kieszenie!
 Życie nie jest zbieraniem; życie jest zostawianiem, jest darowaniem. To następna 
wielka lekcja, której uczy nas śmierć. Ktoś, kogo celem jest jedynie posiadanie i używa-
nie życia, żyje na opak. Zostanie po nas jedynie to, co uczyniliśmy, jedynie to, co oddali-
śmy, jedynie to będzie dobrem zostawionym po nas przyszłym pokoleniom. Faraonowie 
przeminęli, zostały piramidy.

                                                                                                                     Pino Pellegrino
                                                                                              ( udostępniła: Grażyna Cimała)                           
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500 lat Reformacji
Luter i ojcowie Kościoła

	 Obiegowa	opinia	głosi,	że	luteranie	przyjmując	
zasadę	 ‘sola	 scriptura’	 odrzucili	 ojców	Kościoła.	Obie-
gowa	opinia	głosi	również,	że	luteranie	śladem	Lutra	za	
nic	mają	wypowiedzi	 ojców	 i	 innych	 teologów	 sprzed	
Reformacji,	dokonując	w	ten	sposób	wyłomu	w	ducho-
wym	dziedzictwie	Kościoła.	Czy	aby	na	pewno?	Ewan-
gelicki	teolog	i	historyk	Volker	Leppin	zwrócił	uwagę	na	
interesujący	fakt:	w	XIII	wieku	na	dobre	zadomowiła	się	
w	kościołach	 ambona	 jako	miejsce,	 z	 którego	duchow-
ni	wygłaszali	kazania.	Stało	się	tak	dzięki	mnichom	za-
konów	żebraczych,	którzy	właśnie	z	ambon	napominali	
grzeszników	i	wzywali	do	składania	ofiar.	Częstym	ele-
mentem	zdobiącym	ambony	były	posągi	przedstawiają-
ce	Ojców	Kościoła.	Docenienie	Słowa	Bożego	w	liturgii	
i	życiu	Kościoła	przez	Reformację	podniosło	rangę	am-
bon	w	wyposażeniu	kościelnym.	Jednak	zmiana	ta	mia-
ła	jeszcze	jeden	aspekt	–	na	ambonach,	nazywanych	też	
kazalnicami,	posągi	 i	wizerunki	Ojców	Kościoła	zaczę-
ły	zastępować	symbole	biblijne	 i	postaci	ewangelistów.	 
O	 ile	 w	 średniowieczu	 Pismo	 Święte	 interpretowane	
było	głównie	przez	świadectwa/opinie	ojców,	o	tyle	Re-
formacja	 podkreśliła,	 że	 najważniejsze	 jest,	 aby	 samo	
Słowo	Boże	mogło	wybrzmieć	i	na	jego	rozważaniu	po-
winien	koncentrować	się	zbór.	Taka	opinia	nie	oznaczała	
jednak	odrzucenia	tradycji	ojców,	a	znaczącą	korektę	w	
postrzeganiu	ich	roli.	Reformacja,	przywracając	prymat	
Pisma	Świętego	w	nauczaniu	i	życiu	Kościoła,	nie	zrezy-
gnowała	ze	świadectwa	ojców	Kościoła	 i	myśli	 schola-
styków.	Początek	XVI	wieku	był	zresztą	złotym	czasem	
dla	 patrystycznego	 renesansu	 w	 Kościele	 Zachodnim,	
czym	zasłużyli	się	przede	wszystkim	humaniści.	Kluczo-
wy	program	powrotu	do	źródeł	i	wynalazek	druku	przy-
czyniły	się	do	popularyzacji	nauczania	ojców	Kościoła.	
Wydawano	 dzieła	 najważniejszych	 ojców,	 których	 wy-
powiedzi	znane	były	głównie	z	Sentencji	Piotra	Lombar-
da.	Coraz	większe	grono	teologów	i	duchownych	miało	
dostęp	 do	 wiedzy,	 która	 była	 zarezerwowana	 dla	 nie-
licznych.	Zwolennicy	Reformacji,	podejmując	polemikę	
z	 teologami	wiernymi	papieżowi,	 od	 samego	początku	
powoływali	się	również	na	wypowiedzi	ojców	Kościoła.

Św. Augustyn i nie tylko
	 Dla	 ks.	 dr.	 Marcina	 Lutra	 kluczowym	 teolo-
giem	był	 św.	Augustyn.	W	końcu	Reformator	 należał	

do	zakonu	augustiańskiego	i	to	właśnie	teologia	bisku-
pa	Hippony	była	jednym	z	kluczowych	źródeł	inspira-
cji	teologicznych,	szczególnie	w	kontekście	rozumienia	
grzechu	 i	 usprawiedliwienia	 z	 łaski	 przez	wiarę.	 Lek-
turę	Pisma	Świętego	poprzedziło	 intensywne	 studium	
ojców	Kościoła,	ale	nie	tylko	św.	Augustyna,	lecz	także	
innych,	 jak	np.	św.	Atanazego,	św.	Hieronima	czy	św.	
Ambrożego.	Dla	Lutra	ważna	była	też	inna	postać,	nie	
mieszcząca	się	już	w	panteonie	„ojców	Kościoła”,	ale	
kluczowa	dla	średniowiecza	–	św.	Bernarda	z	Clairvaux,	
wielkiego	mistyka.	W	jego	przypadku,	badacze	zajmu-
jący	się	teologią	młodego	Lutra,	podkreślali,	że	miał	on	
ogromny	wpływ	na	chrystocentryczne	ukierunkowanie	
reformatora.
	 Katolicki	 teolog	 Erich	 Kleineidam	 (+	 2005)	
przekonywał	 nawet,	 że	 nie	 tylko	 chrystocentryzm	Lu-
tra,	ale	i	nacisk	na	osobistą	relację	z	Bogiem,	duchowy	
indywidualizm	 reformatora,	 a	 w	 szczególności	 jedno	 
z	 kluczowych	 pojęć	 luterańskiej	 nauki	 o	 usprawiedli-
wieniu	 „Christus	 pro	me”	 (Chrystus	 dla	mnie)	 to	wy-
raźny	wpływ	duchowości	św.	Bernarda	z	Clairvaux	za-
uważalny	w	tekstach	Lutra	jeszcze	przed	legendarnym	
ogłoszeniem	95	tez	z	31	X	1517	r.	Co	więcej,	badacze	
odkryli,	 że	 niektóre	 fragmenty	w	 lutrowym	Komenta-
rzu	do	Listu	do	Rzymian	z	1515/16	r.	są	parafrazą	wy-
powiedzi	 cysterskiego	 mnicha,	 którego	 data	 śmierci	
–	20	sierpnia	–	obecna	jest	jako	wspomnienie	w	kalen-
darzu	 liturgicznym	Kościołów	 anglikańskich	 i	 niektó-
rych	ewangelicko-luterańskich.

Miarodajni? Nieomylni?
	 O	tym	jak	istotne	znaczenie	mieli	ojcowie	Ko-
ścioła,	a	w	szczególności	św.	Augustyn,	już	w	początko-
wych	latach	Reformacji	i	to	jeszcze	przed	ogłoszeniem	
95	tez,	świadczy	jedna	z	wypowiedzi	Lutra	z	maja	1517	
roku	do	Johannesa	Langa	z	Erfurtu,	 również	augustia-
nina:
Nasza teologia i św. Augustyn robią dzięki Bożemu wsta-
wiennictwu postępy i panują na naszym uniwersytecie.
	 Powyższa	wypowiedź	młodego	Lutra	nie	ozna-
czała	pominięcia	Pisma	Świętego.	Chrześcijanin	pozna-
je	zbawienną	Ewangelię	nie	inaczej	jak	poprzez	Słowo	
Boże,	które	odnajduje	w	Piśmie	Świętym.	Dla	Lutra	nie	
ulega	wątpliwości,	 że	 to	Pismo	posiada	w	zwiastowa-
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niu	i	nauczaniu	kościelnym	nadrzędną	rolę,	a	wszelkie	
wypowiedzi,	dotyczące	wiary	nie	mogą	być	przeciwne	
świadectwu	Pisma.	 Jakkolwiek	słowa	ojców	Kościoła	
mają	 istotne	 znaczenie	 dla	 życia	Kościoła,	 to	 dla	 Lu-
tra	autorytet	ojców	nie	stanowi	wartości	samej	w	sobie,	 
a	 jedynie	 wtedy,	 jeśli	 nauczanie	 ojców	 przybliża	 do	
Chrystusa	i	Chrystusa	głosi.
	 Luter	 nie	 był	 pierwszym	 teologiem	 późnośre-
dniowiecznego	Kościoła,	który	odkrył,	że	ojcowie	Ko-
ścioła	i	ich	nauczanie	nie	jest	ani	jednolite,	ani	nie	sta-
nowi	systematycznej	refleksji	gotowej	do	użycia.	Luter	
wskazywał,	że	ojcowie	nie	raz	sobie	przeczą,	a	ich	au-
torytet	nie	jest	absolutny,	a	oni	sami	nie	są	nieomylni.	 
W	 swoich	 pismach	 Luter	 nie	 szczędzi	 gorzkich	 słów	
tym,	 którzy	 stawiają	 świadectwo	 ojców	 na	 równi	 ze	
świadectwem	 Pisma	 lub	 tych,	 którzy	 przekonują,	 że	
ojcowie	nie	mogli	nauczać	wbrew	Pismu.	W	traktacie	 
„O	niewolnej	woli”	Luter	pisał	do	Erazma	z	Rotterdamu:
Lecz tak przytrafia się nierozumnym lub kiepskim czytel-
nikom książek, gdy z każdej bzdury napotkanej u Ojców 
i u Świętych czynią sprawę o najwyższym autorytecie, 
tak iż winę tę ponoszą potem nie autorzy, lecz czytelnicy. 
Jak gdyby ktoś, opierając się na świętości i powadze 
św. Piotra obstawał przy tym, że wszystko, co św. Piotr 
kiedykolwiek powiedział, jest prawdą, tak iż gotów 
byłby potem przekonywać, iż prawdą jest także to, co 
u Mateusza w r.16, w.22 nn ze słabości ciała doradzał 
Chrystusowi, by nie wszedł na drogę cierpienia, albo 
to, gdy nakazywał Chrystusowi, by wyszedł od niego  
z łodzi (Łuk.r.5.w.3), i wiele innych rzeczy, co do któ-
rych sam Chrystus go karcił. 
Luter	 stwierdza,	 że	 autorytet	 ojców	 Kościoła	 należy	
traktować	jako	rzecz	obojętną	dla	wiary,	gdyż:
Chrystus bowiem jest czymś więcej aniżeli autorytet Oj-
ców.
	 Niektóre	 wyostrzone	 wypowiedzi	 reformato-
ra	o	ojcach,	 formułowane	w	duchu	polemicznym,	nie	
są	 jednak	 ukierunkowane	 na	wyrugowanie	 obecności	
ojców,	 czy	Tradycji	w	 ogóle,	 z	 życia	Kościoła.	Luter	
–	szczególnie	 jeśli	zestawimy	go	z	późniejszymi	 refor-
matorami	i	przedstawicielami	tzw.	lewego	skrzydła	Re-
formacji	 –	wybiera	 drogę	 środka,	 dystansując	 się	 jed-
nakowo	wobec	‘papistów’	i	‘marzycieli’.	Wymownym	
przykładem	jest	obszerny	fragment	z	pisma	O	wolności	
chrześcijanina:
Na koniec, ze względu na tych, którzy najlepsze nawet 
słowo do nich skierowane przekręcają fałszywie je tłu-
macząc, dodać należy oczywiście, że jest bardzo wie-
lu takich, którzy słysząc o tej wolności wypływającej  
z wiary wnet przemieniają ją w sposobność do cielesne-
go wyżycia się. Myślą – teraz wszystko im wolno i chcą 
uchodzić za wolnych chrześcijan jedynie dlatego, że  
w pogardzie mają i odrzucają ceremonie, tradycje i 
postanowienia ludzkie, jak gdyby chrześcijanami byli 
przez to, że w ustalonych dniach poszczą lub gdy inni 

poszczą, wówczas oni spożywają mięso, albo zwyczajo-
we modlitwy pomijają z zadartym nosem wyśmiewając 
przykazania ludzkie, pozostawiając na uboczu pozo-
stałe elementy religii chrześcijańskiej. Przeciwko nim 
bardzo zawzięcie występują z drugiej strony ci, którzy 
usilnie zabiegają o swoje zbawienie przez samo prze-
strzeganie i honorowanie obrzędów, jak gdyby zbawieni 
byli przez to, że w ustalone dni poszczą lub powstrzy-
mują się od spożywania mięsa, lub zmawiają określone 
modlitwy, zawsze mając na ustach zalecenia kościoła  
i ojców, lecz sami nie przykładają się do tego, co roz-
strzyga o szczerości naszej wiary. I jedni i drudzy za-
równo są winni, gdyż zaniedbawszy rzeczy poważniej-
sze, do zbawienia konieczne, z tak wielkim niepokojem 
dręczą się tymi błahymi i niepotrzebnymi rzeczami. 
	 Wypowiedzi	 Lutra	 o	 autorytecie	 ojców	 poja-
wiają	 się	 także	 w	 innych	 pismach,	 m.in.	 w	 traktacie	
„O	 soborach	 i	Kościele”,	 ale	 także	w	 tekstach	 innych	
reformatorów,	 w	 tym	 przede	 wszystkim	 Filipa	 Me-
lanchtona,	 który	 również	 w	 Apologii	 Augsburskiego	
Wyznania	Wiary	(1531)	odwoływał	się	do	wypowiedzi	
ojców.	Zresztą	sam	Melanchton	jako	genialny	grecysta	
intensywnie	zajmował	się	tłumaczeniem	i	komentowa-
niem	ojców	Kościoła.	To	właśnie	Melanchton	w	1539	
roku	opublikował	dzieło	„O	Kościele	i	autorytecie	Sło-
wa	Bożego”	 (De	 ecclesia	 et	 de	Autoritate	Verbi	Dei),	
w	którym	szeroko	podjął	kwestię	autorytetu	w	Koście-
le,	 stwierdzając,	 że	 cały	 autorytet	 pochodzi	 od	Słowa	
Bożego	i	analogicznie	ojcowie	Kościoła	nie	cieszą	się	
autorytetem	z	urzędu,	ze	względu	na	swój	status,	lecz	 
o	ile	głoszą	światło	Ewangelii.
	 Zróżnicowany	 stosunek	 do	 autorytetu	 ojców	
Kościoła	i	Tradycji	w	ogóle,	pozwolił	uniknąć	luterań-
skiej	Reformacji	 popadnięcie	w	 teologiczne	 ekstrema.	
Reformacja	 stanowczo	 odrzuciła	 pogląd,	 jakoby	 Tra-
dycja	 (w	 tym	 i	 nauczanie	Ojców	Kościoła)	 stanowiła	
samodzielną	 wielkość	 obok	 Pisma,	 niezależne	 i	 rów-
noprawne	 źródło	 objawienia.	 Dla	 reformatorów	 było	
oczywiste,	że	Tradycję	należy	weryfikować	w	świetle	
Pisma.	Oczywiście,	powstanie	Pisma	jego	kanonu,	jest	
efektem	 wieloletniego	 procesu	 kształtowania	 się	 Tra-
dycji	(w	liczbie	mnogiej)	poprzez	Kościół,	w	Kościele	 
i	dla	Kościoła,	jednak	Kościół	nie	stoi	ponad	Pismem	 
i	jest	jemu	poddany,	podobnie	jak	autorytet	ojców,	sobo-
rów,	reformatorów	i	ksiąg	wyznaniowych.	To	w	Piśmie	
zapisane	jest	Słowo	Boże,	to	Pismo	jest	zatem	najwyż-
szą	 normą	 (norma	 normans),	według	 której	 osądzane	
być	 powinny	 wszelkie	 inne	 normy	 (norma	 normata),	 
w	tym	i	nauczanie	ojców	i	reformatorów.
	 Dziedzictwo	 ojców	 Kościoła,	 szczególnie	 
i	uroczyście	widoczne	w	starochrześcijańskich	wyzna-
niach	wiary,	 jest	 nieodłączną	 częścią	 chrześcijańskiej	
historii.	Ojcowie	 ekumenicznych	 soborów	 lub	 innych	
zgromadzeń	 kościelnych	 nieustannie	 odwoływali	 się	
do	słów	ewangelii,	świadectw	apostoła	Pawła	i	innych.	
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Nie	byłoby	dzisiejszego	Kościoła	 takiego,	 jaki	znamy,	
bez	ojców,	ale	nie	byłoby	go	również	bez	reformatorów	
i	wielu	innych	świadków	wiary.	Nie	zmienia	to	jednak	
postaci	 rzeczy,	 że	 żadna	 z	 tych	okoliczności	 nie	 prze-
sądza	o	byciu	lub	nie-byciu	Kościoła	Jezusa	Chrystusa.
Opisując	luterański	stosunek	do	autorytetów,	w	tym	do	
ojców	Kościoła,	amerykański	teolog	ks.	Martin	Marty	
stwierdził:
 Ponieważ Biblia jest unikalnym dziełem, to 
posiada unikalne miejsce w Kościele. Luteranie nie 
rysują ostrych linii ani nie wznoszą wielkich ścian 
między Biblią a innymi formami autorytetu.
	 Nie	 ma	 zatem	 konieczności	 radykalnego	 uka-
zywania	 nauczania	 ojców	 jako	 sprzecznego	 z	 autory-
tetem	Pisma,	gdyż	Pisma	jest	zupełnie	inny,	nadrzędny,	
od	autorytetu	ojców	i	soborów.	Ale	nie	można	też	czy-
nić	z	interpretacji	ojców	obowiązującą.

Podsumowanie
Czy zatem luteranie odrzucają ojców Kościoła?
	 Nie.	Świadectwo	i	duchowe	doświadczenia	oj-
ców	Kościoła	jest	cenne,	a	czasem	nawet	bezcenne	dla	
pielgrzymki	Kościoła,	jednak	mocno	zróżnicowane	na-
uczanie	ojców	nie	jest	kluczowe	ani	decydujące	ewan-
gelickiej/luterańskiej	 tożsamości	 religijnej.	 Przykład	 
i	mądrość	ojców	może	być	 inspiracją	 i	zachętą	do	po-
głębiania	znajomości	Pisma	 i	przyjaźni	z	Chrystusem,	

ale	 nie	 może	 być	 narzuconym	 autorytetem,	 którym	
chrześcijanin	jest	związany.
Czy warto czytać ojców Kościoła?
	 Zdecydowanie	tak.	Ojcowie	komentowali	księ-
gi	 biblijne,	 a	 ich	 doświadczenie	 zdobywane	 czasami	 
w	 warunkach	 mocnych	 prześladowań	 i	 duchowych	
cierpień,	 może	 być	 pouczające	 także	 dla	 chrześcijan	 
w	XXI	wieku.	Życie	Kościoła	Jezusa	Chrystusa	jest	hi-
storią	żywego	organizmu,	ponieważ	działa	w	nim	Duch	
Święty.
Czy wszystkie wypowiedzi ojców Kościoła mają taką 
samą rangę?
	 Nie.	 Podobnie	 jak	 nie	 wszystkie	 wypowiedzi	
zawarte	w	Piśmie	Świętym	mają	 taką	samą	rangę.	Oj-
cowie	Kościoła	zabierali	głos	na	wiele	 tematów	zgod-
nie	 z	 posiadaną	wiedzą	 i	 specyficznym	dla	 nich	 prze-
żywaniem	wiary.	Ich	doświadczenia	natury	społecznej,	
politycznej,	gospodarczej	czy	międzyludzkiej	były	zu-
pełnie	 inne	od	naszych,	stąd	np.	niektóre	wypowiedzi	
ojców	nt.	 inaczej	wierzących	czy	 roli	 kobiety	można/
trzeba	traktować	z	historycznym	dystansem.
Kim są ojcowie i czy Kościół ewangelicki ma jakiś „ka-
non Ojców”?
	 Termin	Ojcowie	Kościoła	dotyczy	w	sensie	ści-
słym	(historyczno-teologicznym)	starochrześcijańskich	
pisarzy	do	pierwszej	połowy	VIII	wieku.	Jednak	w	sen-
sie	szerszym	warto	też	mówić	o	ojcach	i	matkach.

luter2017.pl

 Osobiście nigdy mi się nie podobało znaczenie znanej modlitwy, którą zwykle odma-
wiamy za naszych zmarłych: „Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie...”Nigdy mi się ona 
nie podobała, bowiem wspomniane „wieczne odpoczywanie” może być dla nas wyobrażeniem  
o niebie jako o jakimś nieustannym śnie.
 Być może to właśnie ta modlitwa przyczyniła się do tego, że wielki pisarz niemiecki To-
masz Mann powiedział, że nie chce iść do nieba, ponieważ musi ono być miejscem przerażającej 
nudy.
 Nie może to być prawdą, bowiem życie wieczne musi być życiem w pełnym tego słowa 
znaczeniu, życiem, które dopiero obdarzy pełnią życia tych wszystkich, których my nazywamy 
zmarłymi. 
 Libański poeta Kahlil Gibran mówił: „Kiedy wreszcie ziemia zażąda waszego ciała, wte-
dy będziecie mogli zatańczyć naprawdę.”
 Śmierć jest zaprzeczeniem nudy. „Jeśli nikt stamtąd nie powrócił, to znaczy, że nie jest 
tam wcale tak strasznie”, kończy żartobliwie Roberto Gervaso.
Tak więc życie wieczne nie jest żadnym uśpieniem, jest ciągłym przebudzeniem, nieustannie 
pachnącym porankiem.                                                                                     

Pino Pellegrino
(udostępniła: Grażyna Cimała)
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W³adys³aw	Sosna

Trochę historii
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 212

 01.11.1865:	 odbyła	 się	 podniosła	 uroczystość	
poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w nowo zbu-
dowanym  kościele ewangelickim św. Trójcy w Sko-
czowie.	Poświęcenia	dokonał	ks.	superintendent	Karol	
Samuel	Schneider	z	Bielska	w	asyście	ks.	sen.	Teodora	
Haasego	i	proboszcza	parafii	drogomyskiej,	dotychcza-
sowego	 opiekuna	 zboru	 ks.	Andrzeja	 Drozda.	 Pierw-
szym	proboszczem	skoczowskim	został	ks.	Jan	Karzeł	
rodem	z	Wędryni.	
	 Po	wielu	latach	starań	i	pokonywania	trudności	
formalnych,	 zwłaszcza	 przez	 inicjatora,	 a	 późniejsze-
go	kuratora	zboru	Pawła	Kozieła,	otrzymano	w	końcu	
zezwolenie	na	budowę	kościoła	w	1862.	Wiosną	1863	
r.	–	31.05.	odbyło	się	poświęcenie	kamienia	węgielne-
go.	Godne	podziwu	jest	tempo	budowy	w	końcu	nie	tak	
małego	trójnawowego	kościoła	o	trzech	kondygnacjach	
o	wymiarach	40,2	x	18	m	i	wysokości	nawy	głównej	16	
m.	Świątynia	w	stylu	neogotyckim	została	wzniesiona	
według	projektu	architekta	wiedeńskiego	Józefa	Horky	
pod	nadzorem	budowniczego	Emanuela	Resta	z	Białej.	

*****
 01.11.1890:	 w	 Cisownicy	 urodził się Jerzy 
Ożana,	 syn	 miejscowego	 nauczyciela	 Jana.	 Ojcu	 za-
wdzięczał	 też	 Jerzy	 przeprowadzenie	 przez	 szkołę	 lu-
dową	 w	 Cisownicy.	 Widać	 Jerzy,	 zauroczony	 ojcem,		
poszedł	 jego	 śladem;	 dalszą	 naukę	 odbywał	 w	 semi-
narium	 nauczycielskim	 w	 Cieszynie,	 które	 ukończył	 
w	1910	r.	Do	wybuchu	I	wojny	światowej	pracował	jako	
nauczyciel	w	 szkole	 ludowej	w	Ligocie	 koło	Bielska.	
Powołany	do	wojska	austriackiego,	we	Włoszech	dostał	
się	do	niewoli.	Przez	Francję	udało	mu	się	przedostać	
do	stron	rodzinnych.	Tymczasem	po	zakończeniu	I	woj-
ny	światowej	ważyły	się	losy	przynależności	państwo-
wej	Śląska	Cieszyńskiego	i	Śląska	w	ogóle.	Jerzego	nie	
zabrakło	 w	 szeregach	 obrońców	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 
w	wojnie	 polsko	 -	 czeskiej,	 ani	 w	 kolejnych	 Powsta-
niach	Śląskich.	Powołany	przez	Kuratorium	Szkolne	w	
Poznaniu,	 śladem	 wielu	 cieszyńskich	 nauczycieli	 wy-
jechał	w	1920	r.	na	teren	Wielkopolski	i	z	całą	energią	
przystąpił	 do	 powierzonego	mu	 zadania	 zorganizowa-
nia	seminarium	nauczycielskiego	w	Ostrzeszowie.	Rok	

później	 oddał	 kierownictwo	
seminarium	 ks.	 Karolowi	
Banszelowi,	 także	 cieszy-
nianinowi,	 sam	 poprzestał	
na	 	 nauczaniu	 matematyki	 
i	 opiece	 nad	 internatem.	
Po	 15	 latach	 przeniósł	 się	 na	 identyczne	 stanowisko	
do	 Krotoszyna	 i	 krótko	 do	 Wągrowca.	 Lata	 II	 woj-
ny	 światowej	 spędził	 jako	 zwykły	 robotnik	 fizyczny	 
w	hucie	trzynieckiej.	Po	zakończeniu	działań	wojennych	 
w	 1945	 r.	 stanął	 ponownie	 do	 służby	 nauczycielskiej	 
w	Liceum	Pedagogicznym	w	Cieszynie,	gdzie	doczekał	
także	emerytury.	Zmarł	7.06.1973	r.	

*****
 01.11.1890:	w	Radomyślu	nad	Sanem	urodził	
się	Jan Wiktor.	Pochodził	z	rodziny	robotniczej.	Gim-
nazjum	ukończył	w	Dębicy.	Podjęte	 studia	medyczne	
w	Krakowie	musiał	przerwać	z	powodu	choroby.	Dla	
poratowania	zdrowia	często	wyjeżdżał	do	Szczawnicy,	
stając	się	z	czasem	stałym	bywalcem	i	wielbicielem	pie-
nińskiego	zdrojowiska.	Swoją	działalność	pisarską	i	pu-
blicystyczną	rozpoczął	w	1912	r.	w	prasie	galicyjskiej.	
W	czasie	I	wojny	światowej	zaagażował	się	w	służbie	
sanitarnej,	pisał	także	reportaże	o	losach		ludności	Ga-
licji	dotkniętej	skutkami	wojny.	Po	zakończeniu	działań	
wojennych	włączył	 się	do	akcji	plebiscytowej	na	Ora-
wie	i	Spiszu	(1920),	współpracował	z	pismem	„Gazeta	
Podhalańska”.	 Zbliżył	 się	 wówczas	 do	 Związku	Mło-
dzieży	Wiejskiej	„Wici”,	prawie	całą	uwagę	skierował	
na	zagadnienia	wsi	polskiej,	a	także	emigracji	zarobko-
wej.	W	tym	celu	odbył	podróż	m.in.	do	Francji	(1929)	
i	na	Śląsk	Opolski	(1933).	Podczas	II	wojny	światowej	
udzielał	 się	 w	 akcji	 pomocy	 społecznej	 w	 Krakowie.	 
W	1952	r.	został	posłem	do	Sejmu	PRL	jako	reprezen-
tant	Podhala.	Zmarł	w	Krakowie	17.02.1967	r.	
	 Jego	 twórczość	 cechowała	 postawa	 morali-
styczno	–	dydaktyczna,	której	wyrazem	jest	ewangelicz-
ny	protest	przeciw	wszelkiemu	złu,	nędzy	i	cierpieniu,	
a	 także	konfrontacja	piękna	natury	 i	 sielskiej	prostoty	
z	niehumanistycznym	snobizmem	mieszkańców	miast,	
dławiących	 się	 w	 gettach	 murowańców.	 W	 pewnej	
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mierze	 jest	 on	 kontynuatorem	 idei	Władysława	Orka-
na,	 Stefana	 Żeromskiego	 i	 Jana	 Kasprowicza.	 Obok	
wczesnych	 powieści	 antropomorficznych	 („Burek”,	
„Legenda	o	grajku	Bożym”,	„Srogi	pies	i	sentymentalny	
zając”),	do	najgłośniejszych	należy	opowieść	o	wsi	pod-
halańskiej	„Orka	na	ugorze”	(1935).	W	utworach	powo-
jennych	podnosił		problem	roli	Kościoła	w	konfrontacji	
z	niezależnością	myśli	człowieka.	Obok	„Skrzydlatego	
mnicha”	(1947)	i	zbioru	opowiadań	„Wyznania	herety-
ka”	(1955)	pojawiła	się	powieść	historyczna	o	tematyce	
husyckiej	 „Papież	 i	 buntownik”	 (1953).	 Wyróżniają-
cym	utworem	jest	także	wielokrotnie	wydany	esej	kra-
joznawczy	„Pieniny	i	Ziemia	Sądecka”	(1956).	Wśród	
wielu	nagród	i	wyróżnień	wymienić	trzeba	Złoty	Waw-
rzyn	 Polskiej	Akademii	 Literackiej	 (1937)	 i	 Nagrodę	
Państwową	I	stopnia	(1964).	

*****
 05.11.1915:	w	czasie	walk	pod	Kostiuchnówką	
zginął	 Jan Łysek,	 nauczyciel,	 działacz	 Polskiego	To-
warzystwa	Pedagogicznego,	prelegent,	 aktor	 i	 reżyser,	
poeta	 i	 prozaik,	 działacz	 „Sokoła”,	 współorganizator	
śląskiego	oddziału	Legionów	Polskich.	
	 Bitwa	pod	Kostiuchnówką	była	ostatnim	wysił-
kiem	zbrojnym	oddziału;	w	wyniku	starcia	z	wojskami	
rosyjskimi	 większość	 jego	 żołnierzy	 poległa	 na	 polu	
walki	wraz	ze	swoim	dowódcą	Janem	Łyskiem.		Patrz:	
odc.	172	–	173,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2012/07	
–	08,	s.	15	-	17

*****
 06.11.1940:	 w	 obozie	 Mauthausen	 –	 Gusen	
zginął	Władysław Wójcik, pedagog,	wybitny	działacz	
społeczny,	promotor	polskiej	turystyki	na	Zaolziu.	
	 Urodził	 się	 w	 Sanockiem	 we	 wsi	 Raczkowa	
25.06.1882	 r.	 Był	 uczniem	 szkół	 ludowych	 w	 Racz-
kowej,	Uluczu	 i	w	Sanoku,	w	1903	 r.	ukończył	Semi-
narium	 nauczycielskie	 w	 Krośnie.	 W	 czasie	 rocznej	
praktyki	Nauczycielskiej	w	Prądniku	Czerwonym	był	
słuchaczem	 na	Wydziale	 	 Filozoficznym	 krakowskiej	
Alma	 Mater.	 Ochotniczo	 zgłosił	 się	 do	 wojska,	 za-
liczając	 kurs	 oficerski	 w	 Trieście.	 Tam	 poznał	 kilku	
cieszyniaków,	którzy	zachęcili	go	do	osiedlenia	się	na	
Śląsku	 Cieszyńskim.	W	 1905	 r.	 przybył	 do	 Orłowej,	 
z	którą	 związał	 się	końca	 życia,	 stając	w	 szeregu	naj-
bardziej	 ofiarnych	 działaczy	 oświatowych	 i	 turystycz-
nych.	Wręcz	niezliczona	jest	liczba	jego	inicjatyw,	któ-
re	podejmował	poza	pracą	zawodową	w	szkole.	Uczył	
w	Polskiej		Szkole	Ludowej	w	Orłowej.	Już	w	1908	r.	
zainicjował	 powstanie	Uzupełniającej	 Szkoły	Przemy-
słowej,	 założył	 Ognisko	 Młodzieży	 Rzemieślniczej,	
udzielał	się	w	Czytelni	Ludowej,	gdzie	prowadził		chór	
i	 teatr	 amatorski	 oraz	 koło	Macierzy	 Szkolnej,	 gdzie	
wygłaszał	 prelekcje	 z	 użyciem	 „latarni	 projekcyjnej”.	 
Z	 całą	 energią	 wspierał	 powołanie	 polskiego	 gimna-
zjum	 i	 polskiej	Szkoły	Gospodarstwa	Domowego	dla	
dziewcząt	 w	 Orłowej	 (1909).	 Wcielony	 do	 armii	 au-

striackiej	w	Sanoku	(1914),	odniósł	poważne	rany	pod	
Lublinem,	 jako	 jeniec	 rosyjski	 przebywał	 w	 różnych	
szpitalach	i	obozach.	Po	zakończeniu	wojny	zatrudnio-
ny	zrazu	jako	kierownik	rozlewni	mleka	we	Frysztacie,	
wrócił	do	szkolnictwa.	Już	w	zmienionych	warunkach	
politycznych	 w	 granicach	 Czechosłowacji,	 w	 1921	 r.	
przeforsował	powstanie	Szkoły	Wydziałowej,	powołał	
Polską	Krajową	Rodzinę	Opiekuńczą,	której	głównym	
celem	 było	 niesienie	 pomocy	materialnej	 i	 zapewnie-
nie	opieki	zdrowotnej	polskiej	młodzieży.	Rok	później	
(1922)	założył	polskie	Towarzystwo	Turystyczne	„Be-
skid	Śląski”	w	Orłowej,	także	tu	przyjmując	na	swoje	
barki	 funkcję	 prezesa,	 pierwszego	 i	 jedynego.	 Dzia-
łalność	 orłowskiego	PTT	wybiegła	 daleko	 poza	 ramy	
działalności	macierzystej	organizacji	w	Cieszynie.	Na	
niespotykaną	skalę		rozwinięta	została	nie	tylko	działal-
ność	turystyczna,	ale	także	sportowa	zwłaszcza	wśród	
młodzieży,	 ale	 także	 –	 co	 było	 absolutnym	 novum	 -	 
w	 środowisku	 robotniczym.	 Wielką	 wagę	 przywiązy-
wało	PTT	do	krajoznawstwa	i	dokumentowania	zabyt-
ków	kultury	materialnej	 i	 duchowej	 regionu.	Szczyto-
wym	osiągnięciem	było	wybudowanie		na	Kozubowej	
schroniska	PTT	 (8.09.1929),	 powstałym	w	dużej	mie-
rze	dzięki	osobistemu	kwestowaniu	prezesa.	A	przecież	
już	 od	 1923	 r.	 był	 kierownikiem	 szkoły	wydziałowej	 
w	Łazach,	dwa	lata	później	doprowadził	do	wybudowa-
nia	nowego	obiektu	szkoły	 i	przyjął	obowiązki	 jej	dy-
rektora.	W	1928	r.	powierzono	mu	godność	inspektora	
polskich	szkół	na	terenie	Zaolzia	(60	szkół	i	40	przed-
szkoli).	Niestety	rok	1939	miał	się	okazać	tragicznym	
w	 życiu	 ofiarnego	 pedagoga.	 Po	 zajęciu	 zachodniej	
części	Śląska	Cieszyńskiego	(1938),	także	zaolziańskie	
PTT-S	(od	1932)	dotknęła	nieoczekiwana	kasacja	i	włą-
czenie	 jej	 agend	 przez	 polskie	 władze	 administracyj-
ne	do	oddziału	Polskiego	Towarzystwa	Tatrzańskiego	 
w	Cieszynie.	Kilka	miesięcy	później	przyszło	najgorsze.	
Po	 wkroczeniu	 wojsk	 hitlerowskich	 (1.09.1939)	Wła-
dysław	Wójcik	 stał	 się	 jedną	 z	 pierwszych	 ofiar	 reżi-
mu,	aresztowany	i	wysłany	do	obozu	koncentracyjnego	
w		Dachau.	Prób	jego	uwolnienia	nie	brano	pod	uwagę.	
Zadane	tortury	przyśpieszyły	zgon.	

*****
 09.11.1940:	we	Lwowie	zmarł	Konstanty Wol-
ny,	 prawnik,	 wybitny	 działacz	 narodowy	 i	 społeczny.	
Był	synem	kowala	Wawrzyńca	i	Ludwiny	z	domu	Jar-
czyk.	Urodził	się	w	Bujakowie	5.06.1877	r.	Po	rychłej	
śmierci	matki	 pozostawał	 pod	 opieką	 krewnych.	 Jesz-
cze	w	rodzinnej	wsi	uczęszczał	do	szkoły	powszechnej,	
a	ukończył	ją	w	dzielnicy	Katowic	-	Zawodziu,	gdzie	
przeniósł	się	jego	ojciec.	W	Katowicach	też	od	1888	r.	
kontynuował	naukę	w	gimnazjum,	angażując	się,	obok	
Wojciecha	Korfantego,	w	 tajnym	 kółku	 samokształce-
niowym.	W	1898	rozpoczął	studia	medyczne	we	Wro-
cławiu,	ale	rychło	przeszedł	na	Wydział	Prawa.	Studia	
ukończył	w	1901	r.	Tam	także	udzielał	się	w	Towarzy-
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stwie	Akademików	Ślązaków	i	w	Związku	Młodzieży	
„Zet”.	Po	zaliczeniu	praktyk	w	kilku	miastach	na	Dol-
nym	Śląsku	i	po	zdaniu	egzaminu	asesorskiego	w	Ber-
linie,	w	1907	r.	został	pierwszym	polskim	adwokatem	
w	Gliwicach,	członkiem	Rady	Miejskiej	(1909	–	1915)	
i	 syndykiem	 Towarzystwa	 Gimnastycznego	 „Sokół”,	
prezesem	 Związku	 Śląskich	 Kół	 Śpiewaczych,	 człon-
kiem	Rady	Głównej	Polskiego	Towarzystwa	Demokra-
tycznego,	wreszcie	w	1911	członkiem	Rady	Nadzorczej	
Stronnictwa	Polskiego	na	Śląsku.	Na	progu	swojej	ka-
riery	w	1909	 r.	ożenił	 się	Wandą	Sworowską,	z	którą	
doczekał	pięcioro	potomków.	Za	swoją	postawę	w	1914	
r.	 został	 na	 kilkanaście	 dni	 osadzony	 w	 twierdzy	 ny-
skiej,	zwolniony	pod	warunkiem	zaniechania	działalno-
ści	politycznej	na	rzecz	Polski.	W	1915	r.	został	powo-
łany	do	służby	wojskowej	w	Janowie	Podlaskim,	gdzie	
doczekał	demobilizacji	 (1918).	Osiedliwszy	się	w	By-
tomiu,	włączył	się	do	pracy	w	Radzie	Ludowej,	a	potem	
Podkomisariacie	Naczelnej	Rady	Ludowej	dla	Górnego	
Śląska.	W	połowie	maja	1919,	oskarżony	o	zdradę	stanu	
i	zagrożony	aresztowaniem,	przeniósł	się	do	Sosnowca,	
angażując	się	w	Komitecie	Głównym	Niesienia	Pomo-
cy	Ślązakom.	Po	zawarciu	umowy	amnestyjnej	wrócił	
do	Bytomia,	gdzie	objął	funkcję	kierownika	Generalne-
go	Sekretariatu	Plebiscytowego,	współredagował		białą	
księgę	rejestrującą	ekscesy	rządu	pruskiego	w	stosunku	
do	 ludności	Śląska,	uczestniczył	 także	w	pracach	nad	
projektem	ustawy	o	autonomii	województwa	śląskiego,	
zwłaszcza	w	zakresie	nienaruszalności	autonomicznych	
uprawnień	województwa	bez	porozumienia	z	Sejmem	
Śląskim.	 Z	 nominacji	 Wojciecha	 Korfantego	 został	
przewodniczącym	Komisji	Likwidacyjnej	Komisariatu	
Polskiego	Komitetu	Plebiscytowego.	Brał	także	udział	
w	konferencji	genewskiej	przygotowującej	tekst	polsko	
–	 niemieckiej	 konwencji.	 	W	 1922	 r.	 uzyskał	 nomina-
cję	 członka	 tymczasowej	 Rady	Wojewódzkiej.	 Wów-
czas	też	przeprowadził	się	do	Katowic,	gdzie	otworzył	
kancelarię	adwokacką,	piastując	jednocześnie	godność	
dziekana	 okręgowej	 Komisji	 Adwokackiej	 i	 człon-
ka	 Naczelnej	 Rady	 Adwokackiej.	 Był	 posłem	 pierw-
szych	 trzech	 kadencji	 Sejmu	 Śląskiego,	 pięciokrotnie	
wybierany	 na	 stanowisko	marszałka	Sejmu	Śląskiego.	
W	1934	 r.	 poświęcił	 się	 notariatowi	 i	wszedł	 do	kato-
wickiej	Rady	Notarialnej.	W	 tymże	 roku	uczestniczył	
w	pracach	Nadzwyczajnej	Komisji	Ustrojowej	Sejmu	
Śląskiego.	Cieszył	się	wielkim	autorytetem	i	uznaniem	
dla	taktu	w	rozwiązywaniu	różnych	problemów,	będąc	
zwolennikiem	Wojciecha	Korfantego,	potrafił	wyważyć	
istotne	polskie	sprawy	narodowe,	przeciwstawiał	się	po-
ciągnięciom	sanacji,	ograniczającej	zdobycze	demokra-
tyczne.	Wypracował	 także	 podwaliny	 pod	 utworzenie	
Biblioteki	Sejmu	Śląskiego,	wydatnie	wspierał	mecenat	
wszelkich	 inicjatyw	 kulturalnych.	 Od	 1935	 pracował	 
w	 Katowicach	 jako	 notariusz.	 Z	 chwilą	 wybuchu	 II	
wojny	 światowej,	 po	wrześniowej	 tułaczce	 osiadł	we	

Lwowie,	organizując	Śląski	Komitet	Uchodźców.	Była	
to	jego	ostatnia	inicjatywa.	

***** 
 12.11.1840:	 zmarł	 ks. Jan Samuel Rich-
ter,	kapelan	nadworny	księcia	pszczyńskiego	Anhalta	
Coethen,	 pastor	 parafii	 reformowanej	 w	 Hołdunowie,	
radca	szkolny	dla	wyznania	ewangelickiego	w		Opolu,	
obrońca	polskich	praw	językowych	w	szkole,	redaktor	
polskiej	wersji	„Gazety	Urzędowej”	rejencji	opolskiej.	
Patrz:	odc.	195,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	2014/6,	 
s.	9.	

*****
 12.11.1915:	 w	 Gnojniku	 urodził	 	 się	 jedena-
sty,	ostatni	potomek	„starego	nauczyciela”	Jana	(1848	
-	 1929)	 -	 Andrzej Kubisz.	 Jako	 jedyny	 nie	 był	 już	
uczniem	 swojego	 ojca	 w	miejscowej	 szkoły	 ludowej.	
Gdy	 ojciec	 kończył	 swoje	 pracowite	 życie,	 Andrzej	
rozpoczął	 naukę	 w	 cieszyńskim	 gimnazjum	 Antonie-
go	Osuchowskiego,	ale	po	czwartej	klasie	(1933?),	być	
może	z	powodu	warunków	materialnych,	przygarnięty	
został	 przez	 starszego	 brata	 ks.	 Karola	 Kubisza,	 pro-
boszcza	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Krakowie.	 Tam,	 po	
ukończeniu	 kolejnych	 dwóch	 klas	 gimnazjum,	 prze-
niósł	 się	 na	Wydział	 Handlowy	 Instytutu	Administra-
cyjno	 –	 Gospodarczego,	 a	 następnie	 zaliczył	 jedno-
roczne	 studium	 spółdzielcze	 na	Wydziale	 Rolniczym	
Uniwersytetu	Jagiellońskiego.	Pracę	zawodową	rozpoczął	 
w	1938	r.	jako	księgowy	w	dyrekcji	kopalń	karwińskich	
w	Cieszynie.	 Tuż	 przed	wybuchem	 II	 wojny	 	 świato-
wej	wraz	z	instytucją	został	ewakuowany	do	Równego.	
Zwolniony,	powrócił	do	Gnojnika,	ale	tu	okazało	się,	że	
dom	 rodzinny	zajął	niemiecki	przesiedleniec,	pozosta-
wiając	matce	jeden	mały	pokoik.	Andrzej,	dzięki	życz-
liwości	 właścicieli	 miejscowego	 tartaku	 Rakowskich,	
mógł	 zarabiać	 na	 skromne	 utrzymanie	 i	 cieszyć	 ich	
ochroną	nawet	wówczas,	gdy	nie	przyjął	„niemieckiej	
listy	narodowej”.	W	1944	r.	udało	mu	się	zdobyć	pracę	
w	zarządzie	lasów	Huty	Trzynieckiej.		W	międzyczasie	
nawiązał	kontakt	z	podziemiem	lewicowym.	Wspólnie	
z	Henrykiem	Jasiczkiem	i	innymi	działaczami	przystą-
pił	 do	 wydawania	 konspiracyjnego	 pisma	 „Naprzód”.	
Gdy	wreszcie	w	maju	1945	r.	Śląsk	Cieszyński	został	
uwolniony	 spod	 okupacji	 hitlerowskiej,	 powierzono	
im	 redagowanie	 pisma	 „Głos	 Ludu”.	 Pismo	 zaczęło	
wychodzić	w	połowie	czerwca	i	w	krótkim	czasie	z	ty-
godnika	 stało	 się	 periodykiem,	 pojawiającym	 się	 trzy	
razy	 w	 tygodniu.	 Od	 samego	 początku	 pismo	 miało	
charakter	 na	wskroś	 polski.	 Stroną	 redakcyjną	 zajmo-
wał	się	Henryk	Jasiczek,	wszelkie	sprawy	„techniczne”	
(adiustacja,	 grafika,	 kolportaż)	 przyjął	 na	 swoje	 barki	
Andrzej	 Kubisz.	 Dzięki	 pozyskanym	 współpracowni-
kom	także	z	polskiej	części	Śląska	Cieszyńskiego	(m.in.	
Ludwik	Brożek,	Gustaw	Morcinek,	Władysław	Oszel-
da)	pismo	cieszyło	 się	 dużą	popularnością.	W	1952	 r.	
Andrzej	Kubisz	został	pracownikiem	administracyjnym	
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gminnych	władz	terenowych	w	Śmiłowicach,	od	1959	r.	
pełnił	funkcję	prezesa	spółdzielni	rolniczej	w	Gnojniku,	
a	ostatnie	lata	do	emerytury	(1971)	kierował	zespołem	
magazynów.	Wiosną	1998	r.	został	zaliczony	do	grona	
honorowych	 członków	 Macierzy	 Ziemi	 Cieszyńskiej.	
Zmarł	 10.10.1998	 r.	 Pozostawił	 żonę	 Felicję	 z	 domu	
Gacek,	z	którą	przeżył	50	lat	oraz	3	córki:	Maję,	Alicję	
–	pozostająca	na	ojcowiźnie,	i	Jolikę.	Spoczął	obok	ojca	
na	cmentarzu	ewangelickim	w	Gnojniku.	

*****
 12.11.1915:	urodził	się	ks. Władysław Santa-
rius,	proboszcz	parafii	ewangelickiej	w	Trzanowicach,	
animator	 Ruchu	 Społeczności	 Chrześcijańskiej,	 prze-
śladowany	i	pozbawiany	urzędu	przez	władze	komuni-
styczne.	Patrz:	odc.	195,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”	
2014/6,	s.	8.	

*****
 16.11.1865:	 urodził	 się	Bogdan Hoff,	 projek-
tant	pensjonatów	m.in.	dla	Juliana	Ochorowicza,	współ-
założyciel	 Towarzystwa	 Miłośników	 Wisły,	 komen-
dant	OSP,	 inicjator	budowy	zakładu	hydropatycznego	
(„Piast”)	 w	Wiśle,	 nauczyciel	 rysunku	 w	 gimnazjum	
cieszyńskim.	Patrz:	odc.	112	–	113,	w:	„Informator	Pa-
rafialny”			2007/07-08,	s.11.	

*****
 20.11.1940:	 w	Warszawie	 zmarł	Wacław Be-
rent,	powieściopisarz	i	eseista,	z	wykształcenia	ichtio-
log.	 Urodził	 się	w	Warszawie	 28.09.1873	w	 rodzinie	
mieszczańskiej.	W	latach	1890	–	1894	studiował	nauki	
przyrodnicze	w	Monachium.	Tam	także	nawiązał	wie-
le	 kontaktów	w	 środowisku	 literacko	 –	 artystycznym.	
Wówczas	 też	pojawiły	się	pierwsze	 jego	opowiadania	
ogłaszane	 w	 czasopismach	 („Nauczyciel”,	 „Przy	 nie-
dzieli”).	W	1895	 r.	 uzyskał	w	Genewie	doktorat	 z	 za-
kresu	ichtiologii,	po	czym	na	stałe	wrócił	do	rodzinnej	
Warszawy.	Bywał	 częstym	gościem	w	Krakowie	 i	Za-
kopanem,	wyjeżdżał	także	do	Niemiec,	Austrii	i	Włoch.	
W	latach	dwudziestych	był	członkiem	redakcji	„Nowe-
go	Przeglądu	Literatury	i	Sztuki”,	redaktorem	przekła-
dów	 „Opowieści	 Zwięzłe”,	 a	 także	 „Pamiętnika	War-
szawskiego”.	
	 W	ślad	za	pierwszymi	krytycznymi	opowiada-

niami	w	1903	r.	pokazała	się	realistyczna	opowieść	„Fa-
chowiec”	(1895),	a	po	kilkuletniej	przerwie	„obraz	ko-
smopolitycznej	cyganerii	modernistycznej”	–	„Próchno”	
(1903),	 a	 potem	 niejako	 komentarz	 do	 niego	 „Źródła	
i	 ujścia	 nitscheanizmu”	 (1906).	W	 ślad	 za	 poglądami	
Fryderyka	 Nitschego,	 bronił	 polskich	 tradycji	 naro-
dowych,	 przeciwstawiał	 się	 walkom	 rewolucyjnym	
zagrażającym	 unicestwieniem	 dorobku	 kulturalnego	
pokoleń.	Opowieść	„Ozimina”	(1911),	nawiązująca	do	
wstrząsów	społecznych	ostatnich	lat,	zamknęła	cykl	po-
wieści	współczesnych.	W	dalszej	 twórczości	 pozostał	
wiernym	 ideologii	 moralno	 -	 narodowej,	 sięgając	 do	
przełomowych	momentów	historii	Polski.	W	tym	cyklu	
mieszczą	 się	 utwory:	 „Żywe	 kamienie”	 (1918),	 „Dio-
genes	 w	 kontuszu”	 (1937),	 czy	 „Zmierzch	 wodzów”	
(1939).	W	1934	r.	pojawił	się	zbiór	kilku	opowieści	bio-
graficznych,	pomieszczonych	w	jednym	tomie	„Nurt”.	
Motywem	 naczelnym	wszystkich	 utworów	 było	 uwy-
datnienie	 tragizmu	 jednostek	 zmagających	 się	 z	 zaco-
faniem,	 kołtunerią,	 egoizmem,	 biernością.	 Z	 wytrwa-
łością	szukał	wzorców	przeszłości	dla	współczesności.	
Przetłumaczył	też	szereg	dzieł	autorów	zagranicznych,	
m.in.	 Knuta	 Hamsuna,	 Henrika	 Ibsena,	 Guy	 de	Mau-
passanta,	Romain	Rolanda.	

*****
 24. 11.1940: zginął	w	obozie	koncentracyjnym	
w	 Dachau	 dr Jan Buzek,	 lekarz	 gminny	 i	 górniczy	
w	 Dąbrowie	 (ob.	 CzR),	 działacz	 Macierzy	 Szkolnej,	
współzałożyciel	polskiego	gimnazjum	w	Orłowej,	pre-
zes	Stronnictwa	Ludowego,	ZHP,	wiceprezes	Rady	Na-
czelnej	Polaków	w	Czechosłowacji,	poseł	Zgromadze-
nia	Narodowego	w	Pradze.	Patrz:	odc.	16,	w:	„Gazeta	
Ewangelicka”	1999/11,	s.	29	–	31.	

*****
 26.11.1990:	zmarł:	Edward Głowacki,	inż.	bu-
dowy	mostów,	 członek	 Stowarzyszenia	 Ewangelików	
Polaków	i	wielu	innych	organizacji	na	terenie	Gdańska,	
żołnierz	i	komendant	obwodu	ZWZ	–	AK,	wiceprezes	
Synodu	Kościoła	Ewangelicko		–	Augsburskiego,	kura-
tor	Diecezji	Warszawskiej.	Patrz:	odc.	73,	w:	„Informa-
tor	Parafialny”	2004/02,	s.	5	–	6.

	 Odegrała	wyjątkową	 rolę	w	wywiadzie	Armii	
Krajowej,	przeżyła	prawie	dwa	miesiące	w	celi	śmierci,	
a	jej	rola	w	ujawnieniu	tajemnicy	Peenemünde	i	rakiet	
V-1	i	V-2	jest	ogromna.	
	 Urodziła	 się	 i	mieszkała	 do	 końca	 roku	 1940	 
w	Trzyńcu.	Ojciec	pochodził	z	Moraw,	a	mama	z	pol-

skiej,	 ewangelickiej	 rodziny	Górów	z	Wędryni,	gdzie	
Maria	często	przebywała,	a	co	miało	ogromny	wpływ	
na	jej	patriotyczną	postawę	w	przyszłości.	Do	wybuchu	
wojny	pracowała	 jako	nauczycielka,	a	od	końca	1940	
przebywała	na	 robotach	w	Wiedniu,	w	firmie	Garven-
swerke.	Tam	 zetknęła	 się	 z	wieloma	Zaolziakami,	 fir-



Informator Parafialny nr 11/2015 (143)

listopad 2015 17

ma	 ta	stanowiła	bowiem	coś	w	rodzaju	mety	dla	mło-
dzieży	uciekającej	ze	Śląska	Cieszyńskiego.	Pracujący	
tam	kuzyn	powoli	wciągał	 ją	do	pracy	konspiracyjnej	
i	wykorzystywał	 jako	kurierkę.	W	sierpniu	1942	r.	zo-
stała	 zaprzysiężona	 i	 została	 członkinią	wiedeńskiego	
STRAGANU,	polskiej	organizacji	wywiadowczej	AK,	
a	swoje	dawne	zdrobnienie	„Mica”	wybrała	na	konspi-
racyjny	pseudonim.	Była	agentem	na	teren	Protektoratu	
Czech	i	Moraw,	wykazywała	się	samodzielnością	i	wiel-
ką	ambicją	i	już	wkrótce	mogła	samodzielnie	werbować	
agentów,	 a	 do	 centrali	 przekazywała	 coraz	 więcej	 in-
formacji	 o	 sytuacji	 gospodarczej	 Protektoratu.	 Jednak	
to	Wiedeń,	a	nie	Protektorat,	pozostał	główną	bazą	jej	
działalności,	 a	 bardzo	 dobra	 znajomość	 niemieckiego	
ułatwiała	 jej	 zadania.	 Dość	 przypadkowo	 poznała	 in-
żyniera	 z	 Bielska,	 konstruktora	w	 ośrodku	 badawczo-
-rozwojowym	 lotnictwa	wojskowego	 i	 zwerbowała	go	
do	 pracy	 w	wywiadzie.	 „Mica”	miała	 chyba	 kobiecą	
intuicję,	 szczęście,	 a	 może	 zadziałał	 tutaj	 przypadek,	
bo	nowy	agent	dostarczył	wielu	cennych,	wręcz	wyjąt-
kowych	informacji.	Wywiad	otrzymał	dane	o	technice	
rakietowej,	produkcji	i	wyrzutni	rakiet	w	Peenemünde	
wraz	 z	wynikami	próbnych	 lotów,	 a	 także	 informacje	 
o	 próbach	 z	 samolotami	 zdalnie	 sterowanymi	 i	 o	 no-
wych	 odrzutowych	 samolotach	myśliwskich.	 Informa-
cje	o	rakietach	w	Peenemünde	uznano	za	tak	rewelacyj-
ne,	że	osobiście	dostarczono	je	do	Warszawy,	a	stamtąd	
trafiły	 do	Anglii.	Oczywiście	 nie	 były	 to	 pierwsze	 in-
formacje	o	nowej	broni,	jakie	dotarły	do	Anglików,	ale	
wcześniej	nie	przywiązywali	do	nich	wagi.	Decydująca	
rola	 meldunku	 „Micy”	 dla	 ostatecznego	 zniszczenia	
bazy	polegała	na	tym,	że	jej	 informacje	były	świetnie	
udokumentowane,	 a	 lotnicze	 rozpoznanie	 potwierdzi-
ło	przekazane	fakty.	W	nocy	z	17	na	18	sierpnia	1943	
r.,	w	wyniku	nalotu	bombowego,	Peenemünde	zostało	
doszczętnie	 zniszczone	 i	Niemcy	 nie	mieli	 już	 czego	
odbudowywać.	Dlatego	 jej	nazwisko	na	zawsze	zosta-
ło	związane	z	ujawnieniem	 tajemnic	najnowocześniej-
szych	broni	Wehrmachtu	-	„bomb	latających”	V-1	i	rakiet	
V-2.	Na	procesie	prokurator	domagał	się	dla	niej	bezwa-
runkowej	kary	śmierci,	pienił się i grzmiał, obciążając 
ją odpowiedzialnością za to, że to ona spowodowała 

zbombardowanie i całkowite zniszczenie Peenemünde. 
Akt	 oskarżenia	 kończą	 słowa:	oskarżona wykonywała 
swoje prace szpiegowskie z zapałem, przezornością  
i znajomością rzeczy i poprzez działalność swoją  
i swoich współpracowników spowodowała ciężkie szko-
dy Wielkim Niemcom.	 Skazana	na	karę	 śmierci	 trafiła	
do	celi	śmierci	w	wiedeńskim	więzieniu	Margarethen.	
Tam,	 razem	 z	 trzema	 innymi	 członkiniami	 Straganu,	
czekała	 kilka	 tygodni	 na	 wykonanie	 wyroku	 śmierci.	
Robiłyśmy plany, jak urządzić ten dzień marszu pod sie-
kierę.(...)Lecz gdy zapadała noc odmieniałyśmy się cał-
kowicie, drżałyśmy w obawie przed gilotyną. W tej celi 
każdy brzęk kluczy na korytarzu wywoływał dreszcze. 
Cela	była	ciasna	i	ciemna.	Wysoko	pod	sufitem	znajdo-
wało	się	tylko	małe	zakratowane	okienko.	W	Niedzielę	
Palmową	(1945	r.),	koleżanka,	wyglądając	przez	okno,	
zauważyła	poruszenie	i	radość	ludzi,	a	w	celi	dwóch	cy-
wilów	 odczytało	 dokument,	 z	 którego	 zrozumiały	 tyl-
ko	jedno	słowo:	wolność.	Klęczałyśmy nieruchomo(...),  
a kiedy wreszcie byłyśmy w stanie powstać, zaczęłyśmy 
szaleć z radości. Wykrzykiwałyśmy bez ustanku słowo 
wolność na całą celę, na całe więzienie(...). Rzucałyśmy 
się w objęcia, całowały, ściskały, płakały i śmiały na 
przemian. Nareszcie. Cieszyły	się	na	spotkanie	z	bliski-
mi,	bo	miały	w	więzieniu	chłopaków,	ale	oni	nie	docze-
kali	wyzwolenia,	zginęli	w	Stein	nad	Dunajem.	
	 Więzienie	opuściła	6	kwietnia	1945	r.,	Niemcy	
nie	zdążyli	zabić	kobiet,	do	Wiednia	wkroczyła	Armia	
Czerwona.	Wróciła	 do	 domu	 i	 z	 nowym	 rokiem	 aka-
demickim	 zaczęła	 studia	 medyczne	 na	 uniwersytecie	
w	Brnie.	Nie	dane	było	jej	jednak	zostać	lekarzem.	Po 
komunistycznym przewrocie w Czechosłowacji w lutym 
1948 r. została jako element reakcyjny usunięta z uczel-
ni i pozbawiona prawa studiowania na jakiejkolwiek 
wyższej uczelni.	 Opuściła	 Czechosłowację,	 wyszła	 za	 
mąż	i	do	końca	mieszkała	we	Francji.	Za	pracę	w	wy-
wiadzie	 otrzymała	 wiele	 odznaczeń	 m.in.	 Krzyż	 Wa-
lecznych,	 Medal	 Zwycięstwa	 i	 Wolności,	 Srebrny	
Krzyż	 Zasługi	 z	 Mieczami,	 Order	 Komandorski,	 Ofi-
cerski,	Kawalerski.	

Władysława Magiera

	 Ja	jestem	chlebem	żywym,	który	z	nieba	zstąpił;	jeśli	kto	

spożywać	będzie	ten	chleb,	żyć	będzie	na	wieki;	a	chleb,	który	

Ja	dam,	to	ciało	moje,	które	Ja	oddam	za	żywot	świata.	

Jan 6,51
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Agenda oleśnicka czyli najstarszy polski  
przekład najpopularniejszej na Śląsku agendy 

protestanckiej. 
Cz. 1: Historia luteranizmu w księstwie oleśnickim i okoliczności  

powstania dzieła oraz historia drukarstwa oleśnickiego

 	 W	 piątek	 2	 października	 w	 sali	 konferencyj-
nej	Książnicy	Cieszyńskiej	odbyła	się	XIV	prezentacja	 
z	cyklu	Cymelia	i	osobliwości.	Była	to	okazja	do	zapo-
znania	się	z	tzw.	Agendą	oleśnicką,	a	ściślej	z	niezwy-
kle	 rzadkim,	pierwszym	wydaniem	jej	polskiego	prze-
kładu,	opublikowanym	w	Oleśnicy	w	1668	roku.	Jest	to	
jedyny	zarejestrowany	w	zbiorach	polskich	egzemplarz	
tej	najpopularniejszej	na	Śląsku	agendy	protestanckiej.	
O	 tym,	 że	 ta	 cenna	 księga	 liturgiczna	 używana	 była	
również	 w	 Cieszynie,	 świadczą	 dołączone	 do	 niej	 rę-
kopiśmienne	modlitwy	w	języku	polskim	i	niemieckim,	
powstałe	prawdopodobnie	w	czasach	budowy	Kościo-
ła	Jezusowego.	Edycja	ta	przez	wiele	lat	uchodziła	za	
zaginioną,	 dlatego	oprócz	 historii	 luteranizmu	w	księ-
stwie	oleśnickim	i	okoliczności	powstania	dzieła,	warto	
również	 przybliżyć	 sylwetkę	 jej	 tłumacza,	 zapomnia-
nego	dziś	polsko-śląskiego	pisarza	Jerzego	Bocka	oraz	
odsłonić	 kulisy	 odkrycia	 tego	 unikatowego	 egzempla-
rza	w	zbiorach	Książnicy	Cieszyńskiej.
	 		Według	pierwszego	tomu	wydawnictwa	Reli-
gia	:	encyklopedia	PWN	opublikowanego	w	Warszawie	
w	2001	r.	pod	red.	T.	Gadacza	i	B.	Milerskiego,	termin	
agenda	 oznacza	 w	 tradycji	 protestanckiej	 księgę	 ko-
ścielną	 zawierającą	 pełny	wykaz	 liturgii	 nabożeństwa	 
i	 innych	czynności	kościelnych.	Tworzenie	agend	pro-
testanckich	 zapoczątkowała	 w	 latach	 dwudziestych	
XVI	w.	działalność	 liturgiczna	Marcina	Lutra	 (Formu-
la	 missae	 1523,	 Deutsche	 Messe	 1526,	 Taufbüchlein	
1526).	Do	końca	tego	samego	stulecia	agendy	wchodzi-
ły	 zazwyczaj	w	skład	 tzw.	porządków	 (ustaw,	ordyna-
cji)	kościelnych	czyli	zbiorów	tekstów,	które	regulowa-
ły	nie	 tylko	kwestie	 liturgiczne,	 ale	 i	 całość	działania	 
i	podstawy	dogmatyczne	Kościołów	ewangelickich.	To	
połączenie	sprawiało,	że	poszczególne	agendy	obowią-
zywały	 na	 terenie	 podlegającym	władzy	 organu	 nada-
jącego	 konkretny	 porządek	 kościelny.	W	 Polsce	 ruch	
tworzenia	agend	protestanckich	najszerzej	rozwijał	się	
w	 czasach	 Reformacji,	 zwłaszcza	 w	 środowisku	 lute-
rańskim	na	Śląsku	i	Pomorzu.	Do	najstarszych	na	Ślą-
sku	porządków	kościelnych	należy	porządek	kościelny	
nadany	 w	 1534	 r.	 przez	 księcia	 legnicko-brzeskiego	
Fryderyka	II	oraz	ogłoszony	w	1538	r.	przez	Podiebra-

Bazylika mniejsza św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Biblioteka łańcuchowa
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dowiczów	 porządek	 kościel-
ny	dla	księstwa	oleśnickiego	
i	 ziębickiego.	 Najbardziej	
znany	 we	 współczesnej	 hi-
storiografii	 jest	 porządek	
kościelny	 	Wacława	Adama	
dla	 księstwa	 cieszyńskiego,	
nadany	w	1568	r.	w	wersji	ję-
zykowej	czeskiej,	a	następnie	
przepracowany,	 uzupełniony	
i	ogłoszony	w	1584	r.	w	języ-
ku	niemieckim	przez	księżnę	
Katarzynę	 Sydonię.	 Te	 szes-
nastowieczne	 agendy	 stały	
się	 po	 zakończeniu	 wojny	
trzydziestoletniej	 podstawą	
odbudowy	 śląskiego	 ewan-
gelicyzmu.	 Najważniejszą	 
z	nich	była	Agenda	oleśnicka.
Luteranizm	 w	 księstwie	 ole-
śnickim	 został	 wprowadzo-
ny	 w	 1538	 r.	 przez	 książąt	
Henryka	 II,	 Jana	 i	 Jerze-
go	 II	 z	 rodu	 Podiebradów.	
Wpływ	 na	 ich	 decyzję	 miał	
prawdopodobnie	fakt,	że	ich	
wychowawcą	 w	 młodości		
był	 dr	 Jan	 Hess,	 późniejszy	
propagator	 	 luteranizmu	 we	
Wrocławiu	 i	 pierwszy	 ka-
znodzieja	 we	 wrocławskim	
kościele	 św.	 Marii	 Magda-
leny.	 Bardzo	 ważną	 rolę	 w	
rozwoju	luteranizmu	odegrał	
na	 tym	 terenie	 syn	 księcia	
Henryka	 II,	 Karol	 II,	 dzięki	
któremu	 wznoszono	 nowe	
kościoły,	 odbudowywano	
podupadłe	 i	 obsadzano	 je	
ewangelickimi	 predykanta-
mi,	 czyli	 kaznodziejami.	 Podczas	 jego	 panowania	 	w	
latach	 1587-1617	 księstwo	 oleśnickie	 w	 stosunkowo	
krótkim	 czasie	 zmieniło	 swoje	 oblicze	 wyznaniowe.	
W	 1592	 r.	 książę	 powołał	 nowego	 superintendenta	
oleśnickiego	 i	 powierzył	mu	 opracowanie	 agendy	 ko-
ścioła	ewangelickiego,	której	głównym	zadaniem	było	
przywrócenie	jedności	ceremonii	kościelnych,	które	w	
tamtych	 czasach	 poszczególni	 duchowni	 sprawowa-
li	 wedle	 własnego	 uznania.	 Został	 nim	 Melchior	 Ec-
card	 (1555-1616),	 który	 po	 studiach	 filozoficznych	w	
Lipsku	i	 teologicznych	w	Wittenberdze	został	w	1578	
r.	 wychowawcą	 syna	 lekarza	 w	 Görlitz,	 a	 rok	 póź-
niej	przeniósł	 się	do	 szkoły	w	Lubaniu	 (Lauban),	peł-
niąc	 tam	funkcję	radcy	szkolnego	 i	 rektora	(od	1580).	 
W	1585	r.	otrzymał	powołanie	na	pastora	w	Domaszy-

nie	 (Domatschine)	 koło	 Oleśnicy	 i	 12	 kwietnia	 tego	
roku	został	w	Legnicy	ordynowany.	W	1586	roku	został	
pomocnikiem	 ówczesnego	 superintendenta	 oleśnickie-
go	Walentego	Leo,	otrzymując	stanowisko	kaznodziei	
nadwornego	w	kościele	zamkowym	w	Oleśnicy,	 a	po	
jego	śmierci	w	1592	r.	posadę	nowego	superintendenta.	
Opracowana	przez	niego	w	1593	 r.	księga	 liturgiczna,	
zwana	 Agendą	 oleśnicką	 czyli	 Porządkiem	 ewange-
lickich	kościołów	księstwa	oleśnickiego,	na	polecenie	
księcia	Karola	II	została	wprowadzona	do	stosowania	
we	wszystkich	zborach	księstwa.	
	 W	1594	 r.	 książę	Karol	 II	 doprowadził	 do	 za-
łożenia	przy	kościele	parafialnym	w	Oleśnicy	zasobnej	
biblioteki	 umożliwiającej	 oleśnickim	 duchownym,	 na-
uczycielom		i	uczniom	gimnazjum	oraz	wszystkim	za-

Karol II Podiebrad Melchior Eccard

Regał z książkami łańcuchowymi
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interesowanym	mieszkańcom	miasta,	dostęp	do	lektury,	
przydatnej	 zarówno	 do	 celów	 zawodowych,	 jak	 i	 do-
kształcania.	Biblioteka	była	ogólnie	dostępna,	dlatego	
dla	ochrony	przed	kradzieżą	wszystkie	książki	zostały	
zabezpieczone	 przy	 pomocy	 łańcuchów,	 z	 których	 je-
den	koniec	był	przymocowany	do	oprawy,	a	drugi	do	
drewnianego	lub	metalowego	drążka	przymocowanego	
do	regału	lub	pulpitu,	służącego	do	czytania.	Pierwsze	
książki	w	zbiorach	biblioteki	pochodziły	 	 z	daru	księ-
cia	Karola	II.	Były	to	dzieła	teologiczne,	pochodzące	ze	
starszej,	 znajdującej	 się	niegdyś	na	książęcym	zamku	
biblioteki.	Pozostałe	wpływały	do	księgozbioru	dzięki		
darom	mieszczan,	szlachty,	dworzan	książęcych,	pasto-
rów,	 biskupów	 i	 książąt	 już	 od	 1592	 r.,	 czyli	 jeszcze	
przed	oficjalnym	założeniem	biblioteki,	 aż	do	XIX	w.	
Stan	liczbowy	księgozbioru	nigdy	nie	przekroczył	550	
woluminów,	a	na	początku	XIX	w.,	w	wyniku	przenosze-
nia	niektórych	dzieł	do	biblioteki	książęcej,	znajdującej	
się	na	zamku,	obniżył	się	nawet	do	400,	a	w	początkach	
XX	w.	wynosił	już	tylko	350	egzemplarzy.	W	kwietniu	
1905	r.	z	powodu	remontu	i	rozbudowy	kościoła	wyłą-
czono	go	z	działalności	duszpasterskiej.	Jego	zawalenie	
się	w	 dniu	 15	 lipca	 tego	 roku	 nie	 spowodowało	 strat	 
w	bibliotece,	ponieważ	kruchta,	pochodząca	z	XIII	wie-
ku,	 w	 której	 przechowywano	 bibliotekę	 łańcuchową,	
nie	 uległa	 zniszczeniu.	 Prawdopodobnie	 około	 1908	
r.	podczas	remontu	kościoła,	pomieszczenie	biblioteki	
zaopatrzono	w	 nowe	 drewniane	 regały,	 zaprojektowa-
ne	specjalnie	do	kształtów	zabytkowej	kruchty,	na	nich	
umieszczono	księgozbiór	 i	w	 takiej	postaci	biblioteka	
dotrwała	do	1945	roku.	Przez	następne	50	lat,	bo	aż	do	
1995	r.,	była	uważana	za	zaginioną.	W	1945	r.,	po	po-
żarze	wznieconym	przez	wojska	sowieckie,	zabytkowa	
zabudowa	Oleśnicy	spłonęła	w	90	%.	Ze	świątyń	ocalał	
jedynie	kościół	św.	Jana	Apostoła,	czyli	dawny	kościół	
parafialny	mieszczący	w	swoim	wnętrzu	zabytkową	bi-
bliotekę,	 ufundowaną	przez	 księcia	Karola	 II	w	1594	
r.	 Pomimo	 uszkodzeń	 i	 śladów	 plądrowania,	 bibliote-
ka	pozostała	na	szczęście	nietknięta.	W	latach	40.	i	50.	 
w	obawie	przez	zniszczeniem	księgozbioru	przez	wła-
dze	komunistyczne,	w	związku	z	prowadzoną	wówczas	
walką	 z	 Kościołem	 i	 nieprzychylnym	 stosunkiem	 do	
dziedzictwa	niemieckiej	kultury	materialnej,	księża	ni-
komu	o	 tej	 bibliotece	 nie	wspominali.	 Podobnie	 było	 
w	latach	1956-1980,	kiedy	obawiali	się	przeniesienia	jej	
zbiorów	do	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	jak	to	
miało	miejsce	w	przypadku	złotoryjskiej	biblioteki	łań-
cuchowej,	czy	„wypożyczenia”	do	Muzeum	Narodowe-
go	we	Wrocławiu,	 jak	 to	wcześniej	 bywało	 z	 innymi	
zabytkowymi	 przedmiotami,	 należącymi	 do	 kościoła.	
Jeszcze	pod	koniec	lat	80.	ówczesny	proboszcz	zapew-
niał	niemieckiego	profesora	poszukującego	„zaginionej	
w	wyniku	działań	wojennych”	biblioteki,	że	nic	nie	wie	
o	 jej	 istnieniu.	Zmieniali	się	oleśniccy	proboszczowie,	
a	biblioteka,	w	małym	zamkniętym	pomieszczeniu	na	

pierwszym	piętrze,	 trwała	 „zapomniana”	 i	 czekała	 na	
lepsze	czasy	aż	do	1995	r.,	kiedy	to	zmowę	milczenia	
przerwał	obecny	proboszcz		Władysław	Ozimek,	który	
odzyskał	 z	muzeum	we	Wrocławiu	 zabytkowe	 przed-
mioty	 należące	 do	 kościoła	 i	 rozpoczął	 starania	 o	 za-
bezpieczenie	dawnej	biblioteki	parafialnej.	W	Europie	
Zachodniej	biblioteki	z	księgami	łańcuchowymi	zacho-
wały	się	w	kilku	włoskich	księgozbiorach	kościelnych	
oraz	 w	 holenderskim	 Zutphen	 i	 angielskim	 Hereford.	
Oleśnicka	biblioteka	łańcuchowa	jest	ostatnią	zachowa-
ną	biblioteką	łańcuchową	w	Europie	Środkowej.									
	 	 	 	 	 	 	Kolejnym	wspólnym	dziełem	księcia	Karola	 II	 
i	superintendenta	oleśnickiego	Melchiora	Eccarda	było	
ustanowienie	w	1594	r.	książęcego	gimnazjum,	zwane-
go	 też	 „Gymnasium	 illustre”.	 Szkoła	 posiadała	 osob-
ny	 budynek	 i	 była	 jedną	 z	 bardziej	 cenionych	 szkół	
średnich	na	Śląsku.	Składała	się	z	pięciu	klas	 i	pięciu	
nauczycieli.	Uczęszczali	 do	 niej	 absolwenci	 szkół	 pa-
rafialnych.	 Jednym	 z	 realizowanych	 przez	 nią	 celów	
było	 krzewienie	 doktryny	 protestanckiej.	Wiele	 czasu	
poświęcano	 też	 na	 naukę	 śpiewu,	 gdyż	 chór	 parafial-
ny	składający	się	z	gimnazjalistów,	często	występował	
podczas	 świąt,	 uroczystości	 dworskich	 i	 pogrzebów.	
Uczniowie	wystawiali	też	sztuki	teatralne.	
	 O	 rozkwicie	 Oleśnicy	 w	 pierwszej	 połowie	
XVI	w.	 świadczy	 też	 drukarnia,	 którą	 założyli	 w	mu-
rach	 Synagogi	 wędrowni	 drukarze	 żydowscy	 Chaim	
Schwarz	i	 jego	wspólnik	Dawid	Ben	Jonathan,	którzy	
około	1529	r.	przybyli	do	stolicy	księstwa	oleśnickiego	
z	Pragi.	W	lipcu	1530	r.	nakładem	własnym	wydruko-
wali	 Pięcio	 ksiąg	 Mojżesza,	 który	 jakością	 dorówny-
wał	 drukom	 najlepszych	 europejskich	 oficyn.	 Był	 to	
również	 pierwszy	 hebrajski	 druk	 na	 ziemiach	 Śląska,	
Czech	 i	 Niemiec.	W	 latach	 1532-1533,	 kiedy	 Chaim	
Schwarz	wywędrował	najpierw	do	Augsburga,	a	potem	
do	Lublina,	na	jego	miejsce	przybył,	z	częścią	swojego	
warsztatu,	 drukarz	 spod	Krakowa	Samuel	Helicz,	 któ-
ry	wspólnie	ze	swoim	szwagrem	wydrukował	w	1534	
r.	 hebrajski	modlitewnik	 i	 prawdopodobnie	 nowe	wy-
danie	Pięcioksięgu.	Rozwój	 jego	drukarni	zahamował	
szalejący	1	września	1535	 r.	huragan,	który	zniszczył		
wiele	domów,	w	tym	również	drukarnię	Helicza.	Żydzi,	
jako	 domniemani	 sprawcy	 kataklizmu,	 zostali	 wypę-
dzeni	z	miasta.	Do	Krakowa	powrócił	również	Helicz.	
Następną	drukarnię	założono	w	Oleśnicy	dopiero	pod	
koniec	XVI	stulecia.	Była	to	oficyna	utworzona	przez	
Kaspra	 Richtera,	 niemieckiego	 nauczyciela	 w	 Oleśni-
cy,	który	w	1593	r.	wydrukował	w	niej	swoją	pracę	na	
temat	obliczania	czynszów,	a	następnie	sprzedał	 ją	Ja-
kubowi	Brücknerowi,	 który	wytłoczył	w	 niej	w	 1601	
r.	kolejną	pracę	K.	Richtera.	Kilka	lat	później		Oleśni-
ca	 staje	 się	 coraz	 bardziej	 znaczącym	 ośrodkiem	wy-
dawniczym.	W	1604	r.	działalność	drukarską	rozpoczął	
Johann	 Bössemesser,	 który	 otrzymał	 od	 księcia	 tytuł	
nadwornego	drukarza	wraz	z	niewielką	pensją	i	przez	
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35	lat	swojej	działalności	wytłoczył	ponad	650	druków,	 
z	których	wiele	przetrwało	do	naszych	czasów.	Po	jego	
śmierci	w	1639	r.	zakład	prowadziła	jego	żona,	która	po	
dwóch	latach	wyszła	za	mąż	za	działającego	wcześniej	
we	Frankfurcie	nad	Odrą	Johanna	Seyfferta	(Zeyfferta).	
W	ciągu	29	lat	spod	jego	pras	wyszło	około	580	dzieł,	 

w	 tym	 głównie	 pism	 okolicznościowych	 i	 podręczni-
ków	 szkolnych.	 Jego	 następcą	 był	 Gottfried	 Güntzel,	
który	w	sierpniu	1670	r.	wykupił	drukarnię	od	spadko-
bierców	i	prowadził	ją	do	1691	r.,	po	czym	wyjechał	do	
Wrocławia.											

			 Jak	 co	 roku	 w	 pierwszą	 nie-
dzielę	września	przeżywaliśmy	w	naszej	
parafii	uroczystą	pamiątkę	poświęcenia	
kościoła	w	Ogrodzonej.
	 	 	 	 Uroczyste	 nabożeństwo	 zgromadzi-
ło	 wielu	 parafian	 z	 Ogrodzonej,	 oko-
licznych	 filiałów	 oraz	 innych	 naszych	
współwyznawców,	 związanych	 z	 miej-
scowym	kościołem.	
	 	 	 	Słowem	Bożym	służył	ks.	 Jan	Kur-
ko,		proboszcz	Parafii	Ewangelicko-Au-
gsburskiej	 w	 Bytomiu-Miechowicach,	
który	 wspólnie	 z	 opiekunem	 filiału	 ks.	
Łukaszem	 Gasiem	 poprowadził	 świą-
teczne	nabożeństwo.
	 			Wyższobramski	Chór	Kameralny	pod	
dyrekcją	 Piotra	 Sikory	 ubogacił	 całą	
uroczystość,	w	trakcie	której	dziękczyn-
nym	 śpiewem,	 modlitwą	 i	 zwiastowa-
niem	 Słowa	 Bożego	 wspólnie	 dzięko-
waliśmy	 za	 kolejny	 błogosławiony	 rok	
dla	życia	naszego	filiału.	
	 	 	 	 Historia	 istnienia	 ewangelickiego	
kościoła	na	tamtym	terenie	 	sięga	roku	
1873	 r.,	 gdzie	 początkowo	 miejscowi	
luteranie	 gromadzili	 się	 w	 wybudowa-
nej	 na	 cmentarzu	 marowni,	 która	 póź-
niej	 została	 przebudowana	 w	 kaplicę.	 
W	 końcu	 w	 2006	 roku	 nasi	 parafianie	 
w	 Ogrodzonej	 doczekali	 się	 poświęce-
nia	ich	kościoła	i	od	tego	roku	spotykają	
się	w	nowo	wybudowanej	budowli.	Za	
rok	będziemy	obchodzić	pierwszy	okrą-
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Pamiątka poświęcenia kaplicy  
i dziękczynne święto żniw w Gumnach

gły	 jubileusz	 naszego	 kościoła,	
na	 który	 już	 dzisiaj	 serdecznie	
zapraszamy.
	 Chciałbym	podziękować	
wszystkim,	 którzy	 na	 co	 dzień	
wkładają	wiele	wysiłku	 i	 starań	
w	 funkcjonowanie	naszego	filia-
łu.	Oprócz	coniedzielnych	nabo-
żeństw	w	Ogrodzonej	odbywają	
się	 co	 miesiąc	 spotkania	 koła	
pań,	 a	 każdy	 piątek	 spotkania	
młodzieży.

	 Niedzielny	 poranek	 27	
września	 2015	 powitał	 nas,	 po-
mimo	 świecącego	 słońca,	 rześ-
kim	 chłodnym	 wiatrem.	 Nie	
przeszkodziło	 to	 jednak	w	pięk-
nej	 uroczystości	 pamiątki	 po-
święcenia	 kaplicy,	 połączonej	
z	 dziękczynnym	 świętem	 żniw.	
Od	 wieków	 gospodarze	 zwozi-
li	 swoje	 zbiory	 do	 gumien,	 by	 
w	 tym	 szczególnym	 miejscu	
młócić	 zboże.	 To	 właśnie	 tutaj	 
w	 Gumnach	 odkryto	 ślady	
pierwszych	 społeczności	 rolni-
czych,	jakie	pojawiły	się	na	Ślą-
sku	Cieszyńskim	w	 IV	 tysiącle-
ciu	p.n.e.		 	 	
W	tak	zacnej	miejscowości,	przy	
dźwiękach	diecezjalnej	orkiestry	
dętej	 i	 aromatycznym	 zapachu	
kołaczy,	 parafianie	 z	 Gumien	
oraz	 przybyli	 goście	 mieli	 oka-
zję	 wchodzić	 do	 ustrojonego	
wnętrza	 kaplicy	 w	 Gumnach.	
Przygotowania	 do	 święta	 po-
przedził	 remont	budynku,	gdzie	
po	 osuszeniu	 ścian	 i	 ociepleniu,	
ułożono	 na	 nowo	 cokół	 z	 łupa-
nego	kamienia.	Pomimo	 letnich	
upałów	remont	przebiegł	bardzo	

ks. Łukasz Gaś

Foto: Edward Figna
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sprawnie	i	budynek	parafialny	bardzo	zyskał	
nie	tylko	na	wyglądzie	zewnętrznym.	Za	trud	
tej	pracy	dziękujemy	wszystkim	zaangażowa-
nym	 w	 pracę	 oraz	 wspierającym	 finansowo	
inwestycję.
	 Nabożeństwo	 upamiętniające	 ważne	
chwile	 budynku	 kaplicy	 było	 podziękowa-
niem	 za	 152	 lata	 służby	 tego	 szczególnego	
domu.	Pierwotnie	w	 latach	1863	 -1901	była	
tu	szkoła	dla	dzieci	ewangelickich	z	okolicz-
nych	 wiosek,	 później	 szkoła	 publiczna	 aż	
do	 1956	 roku.	 Przez	 kolejne	 lata	 odbywały	
się	 tutaj	 szkółki	niedzielne,	godziny	biblijne	 
i	 zebrania	 młodzieżowe.	 Po	 remoncie	 w	 la-
tach	 1980-1981	 budynek	 zaczął	 służyć	 jako	
kaplica	 ewangelicka	 dla	 tutejszych	 miesz-
kańców.	 	 Uroczyste	 nabożeństwo	 rozpoczął	
orszak	dzieci	wnoszących	chleby	i	witających	
licznie	 przybyłych	wierszami	 i	 pieśniami.	 Po	 pełnym	
entuzjazmu	 przywitaniu	 przez	 najmłodszych,	 wśród	
pięknej	oprawy	z	warzyw	i	owoców,	mogliśmy	w	pie-
śniach	dziękować	Bogu	za	dary	zebrane	tego	roku.	
	 Słowem	Bożym	podzielił	się	z	nami	ks.	Miro-
sław	 Czyż	 ze	 Skoczowa.	 Kaznodzieja	 wskazywał	 na	
sposób	 naszego	 podchodzenia	 do	 życia	 i	 wdzięczno-
ści	 za	otrzymane	dary.	Czy	patrząc	na	otaczającą	nas	
rzeczywistość	jak	na	szklankę	wody	jesteśmy	bardziej	
skłonni	widzieć	ją	optymistycznie	jako	w	połowie	peł-
ną,	 czy	 też	 patrzymy	 pesymistycznie	 i	 dostrzegamy	
tylko	brak	twierdząc,	że	jest	w	połowie	pusta.	Bardzo	
wzruszającym	 momentem	 było	 odśpiewanie	 hymnu	
"Warownym	grodem"	z	towarzyszeniem	orkiestry	diece-
zjalnej	i	błogosławieństwo	końcowe,	kiedy	ks.	Tomasz	
Chudecki	i	ks.	Mirek	Czyż	z	chlebem	w	rękach	błogo-
sławili	zebranych	i	świąteczny	chleb.	Po	nabożeństwie	
goście	i	parafianie	mieli	okazję	porozmawiać	przy	bar-

dzo	smacznym	obiedzie	oraz	kawie	i	ciastach.		 	
	 Jeden	 z	 członków	 orkiestry	 dziękował	 za	 bar-
dzo	miłe	przyjęcie,	wskazując	na	zaskakujący	fakt,	że	 
w	 mniejszych	 parafiach	 czy	 filiałach	 częstokroć	 spo-
tykają	 się	 z	dużo	większą	gościnnością	niż	w	dużych	
parafiach.	Dla	wielu	uczestników	nabożeństwa	występ	
orkiestry	diecezjalnej	przy	dosyć	niskiej	 temperaturze	
wzbudził	prawdziwe	uznanie,	tak	jak	i	znakomite	przy-
gotowanie	 poczęstunku	 dla	 tak	 licznych	 gości.	 Miło	
wracać	 do	 domu	 z	 dobrymi	 wspomnieniami	 wiedząc,	
że	mamy	dalej	tak	wiele	osób	angażujących	się	w	służ-
bę	w	kościele	przy	remontach,	w	pracę	z	dziećmi,	po-
przez	usługiwanie	przy	stołach	czy	w	oprawę	muzyczną	
tak	szczególnych	nabożeństw.	Bóg	zapłać	za	waszą	po-
stawę	godną	naśladowania	„albowiem	lepszy	jest	dzień	
w	przedsionkach	twoich,	niż	gdzie	indziej	tysiąc"	Ps.	84			
  

Bogusław Czyż
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Nabożeństwa Żniwowe w Parafii

w Cieszynie, ...
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Foto: Beata Macura
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w Bażanowicach, ...

w Ogrodzonej, ...
Foto: Dariusz Kurzok
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w Puńcowie, ...
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w Zamarskach, ...

i w Hażlachu

	 W	 słoneczny	 poranek	 27	 września	 br.	 zbo-
rownicy	w	Hażlachu	zebrali	się	w	swoim	Kościele,	by	
dziękować	Bogu	za	tegoroczne	plony.	Ołtarz	przyozdo-
biony	 był	 różnorodnymi	 darami,	 które	 mimo	 trudne-
go	lata	udało	się	zebrać.	Ileż	to	modlitw	
skierowanych	 było	 do	 Boga	 z	 prośbą	 
o	krople	deszczu.	Tym	bardziej	nasze	serca	
przepełnione	są	wdzięcznością	i	radością,	
że	Bóg	 troszczy	 się	 o	 nas	 każdego	dnia.	 
W	 naszym	 świętowaniu	 towarzyszył	
nam	 	 ks.	 bp	 Janusz	 Jagucki,	 który	 pro-
wadził	nabożeństwo.	Celem	kazania	było	
uświadomienie	nam,	jak	ważny	jest	chleb	 
w	 życiu	 codziennym.	 Podczas	 nabożeń-
stwa	nie	zabrakło	dzieci.	W	trakcie	wspól-
nego	 uroczystego	 wejścia	 do	 Kościo-
ła,	 każde	 dziecko	 niosło	 przygotowany	 
w	domu,	barwnie	przyozdobiony	koszyk,	
wypełniony	różnymi	darami	ziemi.	Hania	
i	Oliwier	podziękowali	za	chleb	i	Biblię,	
a	 następnie	 zaprezentowały	 się	 dzieci	 
z	 E.	 G.	 „Gloria”.	 Całość	występów	 	 za-
kończyło	kilka	wyrecytowanych	wierszy-
ków.	Następnie	dzieci	ze	szkółki	niedziel-

nej	udały	się	do	salki,	gdzie	wspólnie	pod	okiem	Natalii,	
Marty	i	Andrzeja,	przygotowały	sałatkę	owocową.	Ca-
łość	Dziękczynnego	Święta	Żniw	ubogacił	śpiew	Chó-
ru	 mieszanego	 Hażlach-Zamarski.	 Boże,	 Tobie	 niech	
będą	dzięki	za	każdy	dar	z	Twej	łaskawej	ręki.

Grażyna Pilich-Szymala

Foto: Joanna Sojka



Informator Parafialny nr 11/2015 (143)

listopad 2015 29

Kolejne partnerskie kontakty

	 W	dniach	od	9	do	14	października	gościli-
śmy	w	Cieszynie	11	osobową	grupę	z	naszej	part-
nerskiej	 parafii	 z	 Schwabach	 w	 Niemczech.	Wi-
zyta	planowana	była	 już	od	kilku	miesięcy,	a	 jej	
celem	 była	 międzyparafialna	 integracja	 poprzez	
wspólne	spędzenie	czasu	na	górskim	szlaku.	
	 W	 piątkowe	 popołudnie,	 podczas	 krót-
kiego	 spotkania	w	 salce	parafialnej,	powitaliśmy	
serdecznie	naszych	dobrych	znajomych	z	ks.	Pau-
lem	Zellfelderem	na	czele	oraz	zapoznaliśmy	się	
z	 osobami,	 które	 do	 Cieszyna	 przybyły	 po	 raz	
pierwszy.	Następnie	goście	udali	się	na	spoczynek	
do	domów	rodzin,	które	zdecydowały	się	przyjąć	
przybyszy	pod	swój	dach.	
	 W	sobotę	wczesnym	rankiem	polsko-nie-
miecka	 grupa	 wyruszyła	 autobusem	 do	 Wisły-
-Czarnego,	skąd	malowniczą	doliną	Białej	Wisełki	
powędrowaliśmy	w	stronę	Rastocznego.	Na	miej-
scu	w	leśnej	chatce	Koła	Łowieckiego	„Jarząbek”	
ogrzaliśmy	się	ciepłą	herbatą	i	posililiśmy	się	pie-
czonymi	kiełbaskami,	które	przygotował	dla	nas	
ojciec	ks.	Dariusza	Madzi,	za	co	wszyscy	bardzo	
jesteśmy	wdzięczni.	 Pogoda	 nas	 nie	 rozpieszcza-
ła,	więc	po	chwili	zrobiło	się	chłodno	 i	wszyscy	
nabrali	 sił	 i	 ochoty	 do	 dalszej	wędrówki.	Mimo	
braku	słońca	widok	Beskidów	w	barwach	jesieni	
spodobał	 się	 naszym	 gościom.	 Wielką	 atrakcją	
były	 również	 wspaniałe	 okazy	 grzybów,	 które	
udało	 nam	 się	 zebrać	 na	 szlaku.	 Czas	 spędzony	
na	 rozmowach	 w	 języku	 polskim,	 niemieckim	 
i	angielskim	minął	szybko	i	wnet	znaleźliśmy	się	
na	Białym	Krzyżu,	gdzie	po	krótkim	odpoczynku	
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odebrał	nas	autobus.	Mimo	lekkiego	zmęczenia	wróci-
liśmy	do	Cieszyna	zadowoleni	 z	wspólnie	 i	 aktywnie	
spędzonego	dnia	z	naszymi	gośćmi.
	 Niedziela	zapowiadała	się	bardzo	intensywnie.	
Rano	spotkaliśmy	się	w	kościele	Jezusowym,	by	razem	
przeżyć	nabożeństwo	główne.	Kazanie	wygłosił	ks.	Łu-
kasz	Gaś,	który	pozdrowił	naszych	gości	w	języku	nie-
mieckim.	Jako	niespodzianka	wystąpił	Wyższobramski	
Chór	 Kameralny.	 Po	 nabożeństwie	 goście	 zwiedzili	
kościół	Jezusowy	i	Muzeum	Protestantyzmu,	po	czym	

wszyscy	 udaliśmy	 się	 na	 wspólny	
obiad.	W	planie	na	niedzielę	mieliśmy	
pierwotnie	kolejną,	krótszą	wędrówkę	
górską,	 jednak	ze	względu	na	pogodę	
zdecydowaliśmy	 się	 tylko	 na	 dwugo-
dzinny	 spacer	 po	 cieszyńskiej	 starów-
ce.	Kolejną	atrakcją	przygotowaną	dla	
naszych	gości	był	wyjazd	do	Hażlacha	
na	 koncert	 jubileuszowy	 chóru	 Haż-
lach-Zamarski.	 Wspaniały	 koncert,	
piękny	 kościół	 i	 radosna	 atmosfera	
panująca	 wśród	 słuchaczy	 zrobiły	 na	
wszystkich	 ogromne	 wrażenie.	 Ostat-
nim	 punktem	 niedzielnego	 programu	
było	zwiedzanie	Browaru	Zamkowego	
Cieszyn,	gdzie	pan	Janusz	Konieczny	

w	 bardzo	 ciekawy	 sposób	 zapoznał	 wszystkich	 z	 cie-
szyńskimi	 tradycjami	piwowarskimi.	Wieczór	upłynął	
na	 długich	 rozmowach	 i	 omawianiu	 planów	 na	 kolej-
ne	 partnerskie	 przedsięwzięcia.	W	 poniedziałek	 rano	
nasi	goście	wyruszyli	w	drogę	powrotną	do	Schwabach.	
Wszyscy	 jednogłośnie	 powtarzali,	 że	 czują	 się	w	Cie-
szynie	 bardzo	 dobrze	 i	 wyrazili	 chęć	 rozwijania	 part-
nerskich	stosunków	poprzez	żywy	kontakt	z	członkami	
naszych	wspólnot	parafialnych.	
       
  Piotr Sikora

Cieszyniacy w Austrii

	 W	dniach	18-20	września	2015	r.	parafia	ewan-
gelicka	 w	Wiśle	 zorganizowała	 uroczystości	 upamięt-
niające	 polskich	 ewangelików	więzionych	 i	 zamęczo-
nych	w	KL	Mauthausen-Gusen	w	75.	rocznicę	śmierci	
Jana	 Sztwiertni,	wiślańskiego	 nauczyciela	 i	 kompozy-
tora,	 który	 zginął	w	 tamtejszym	 hitlerowskim	 obozie.		
Historia	 KL	 Mauthausen-Gusen	 ściśle	 związana	 jest	 
z	Polską.	Począwszy	od	wiosny	1940	roku	wywożono	

tam	wielu	więźniów	z	naszych	terenów,	głównie	ze	śro-
dowisk	inteligenckich,	ponieważ	podobóz	Gusen	ujęto	
w	planie	niszczenia	polskiej	inteligencji.	W	1940	roku	
w	Gusen	przeważali	Polacy,	którzy	 stanowili	97	proc.	
ogółu	więźniów.	Do	końca	funkcjonowania	tego	obozu	
Polacy	stanowili	w	nim	większość.		
	 Na	wrześniowe	 obchody	 do	Austrii	 udało	 się	
w	sumie	120	osób,	w	tym	siedmioro	członków	Chóru	

Foto: Oliwia Madzia
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Kościelnego	z	Cieszyna,	którzy	zasilili	skład	
powołanego	 specjalnie	 na	 tę	 okazję	 Chóru	
Diecezji	Cieszyńskiej	Kościoła	Ewangelicko-
-Augsburskiego.
		 Obchody	 rozpoczęły	 się	w	piątek	18	
września	w	muzeum	w	Sankt	Georgen,	gdzie	
zaprezentowana	 została	 wystawa	 pt.	 „Jan	
Sztwiertnia	 1911-1940”	 oraz	wygłoszone	 zo-
stały	dwa	wykłady.	Pierwszy	pt.	„Wyniszcze-
nie	polskiej	inteligencji”	zaprezentowała	Mar-
tha	Gammer,	austriacka	historyczka,	a	drugi:	
„Jan	Sztwiertnia	i	jego	twórczość	w	kontekście	
muzycznych	 tradycji	 Śląska	 Cieszyńskiego”	
wygłosił	dr	Zenon	Mojżysz,	wykładowca	Uni-
wersytetu	Śląskiego.	Dopełnieniem	spotkania	
była	 projekcja	 	 filmu	 pt.	 „Muzyka	 i	 cisza”	 
w	 reżyserii	Dagmary	Drzazgi,	 opowiadające-
go	tragiczne	losy	wiślańskiego	artysty.		
	 W	sobotę	19	września	do	Sankt	Geo-
rgen	dotarły	dwa	autobusy	z	gośćmi	z	Polski.	
Jednym	 z	 nich	 podróżował	 wspomniany	 już	
Chór	 Diecezji	 Cieszyńskiej,	 w	 skład	 które-
go	 weszli	 chórzyści	 z	 Cieszyna,	 Goleszowa	 
i	Wisły.	 Dodatkowe	 próby	 odbywały	 się	 od	
kilku	miesięcy.	 Trudu	 przygotowania	 trudne-
go	programu	z	nowo	powołanym	chórem	pod-
jął	 się	 Jean-Claude	 Hauptmann.	 Wieczorem	 
w	 rzymskokatolickim	 kościele	w	 Sankt	Geo-
rgen	odbył	 się	 koncert	muzyki	 polskiej,	 pod-
czas	 którego	 obok	 chóru	 wystąpili	 muzycy	
związani	 z	 Instytutem	 Muzyki	 cieszyńskiej	
filii	 Uniwersytetu	 Śląskiego:	 Sabina	Olbrich,	
Hubert	 Miśka,	 Zenon	 Mojżysz,	 Tomasz	 Or-
low	oraz	młoda	skrzypaczka	z	Ustronia	Mar-
lena	 Janik.	 W	 programie	 koncertu	 znalazły	
się	głównie	kompozycje	 Jana	Sztwiertni,	 ale	
również	kilka	pieśni	autorstwa	Jana	Gawlasa.	
Koncert	 został	 bardzo	 ciepło	 przyjęty	 przez	
zgromadzoną	licznie	publiczność.

luteranie.pl

luteranie.pl

luteranie.pl

luteranie.pl Syn Jana Sztwiertni
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	 Niedzielne	 uroczystości	 rozpoczęły	 się	 na-
bożeństwem	 ekumenicznym	 w	 miejscowym	 kościele	
katolickim,	w	którym	udział	wziął	m.in.	ks.	bp	Paweł	
Anweiler.	 Podczas	 nabożeństwa	 zaśpiewaliśmy	 kil-
ka	pieśni,	a	na	organach	grał	nasz	organista	Wojciech	
Wantulok.	 Kulminacyjnym	 punktem	 obchodów	 była	
uroczystość	w	 tzw.	Memorial	Gusen.	Na	 terenie	byłe-
go	 obozu	 koncentracyjnego	 odsłonięta	 została	 tablica	
pamiątkowa,	 która	 wspomina	 polskich	 ewangelików	
zamęczonych	w	tym	miejscu	w	czasie	II	wojny	świato-
wej.	Tablicę	odsłonili	Jan	Sztwiertnia,	syn	kompozytora	
i	Artur	Lorkowski,	ambasador	RP	w	Austrii.	W	swoim	
przemówieniu	przypomniał,	że	staraniem	prof.	Włady-
sława	Bartoszewskiego	przy	Memorial	Gusen	powstała	
sala	 pamięci	 i	 podziękował	 wiślańskiej	 parafii	 za	 ini-
cjatywę	upamiętnienia	polskich	ewangelików.	Oprawę	
muzyczną	spotkania	ponownie	stanowiły	pieśni	Chóru	
Diecezji	Cieszyńskiej.	Przemówienie	wygłosił	również	
Janusz	Król,	starosta	powiatu	cieszyńskiego,	który	zło-
żył	 kwiaty	 pod	 tablicą	 razem	 z	Tomaszem	Bujokiem,	
burmistrzem	 Wisły	 i	 Aleksandrą	 Trybuś-Cieślar,	 po-
słanką	na	Sejm	RP.				Na	zakończenie	ambasador	zapro-
sił	uczestników	obchodów	pod	odsłonięty	niedawno	po-
mnik	przy	sztolni	Bergkristall,	ufundowany	ze	środków	
Rady	Ochrony	Pamięci	Walk	i	Męczeństwa.	Widnieje	

na	 nim	 napis:	 „Pamięci	 Tysięcy	 Polskich	 Więźniów	
Obozów	 Koncentracyjnych	 Gusen	 zamordowanych	 
i	zamęczonych	niewolniczą	pracą	na	 rzecz	 III	Rzeszy	 
w	sztolniach	Bergkristall”.		
	 Przygotowania	 do	 wrześniowych	 obchodów	 
i	sam	wyjazd	do	Austrii	był	dla	nas,	cieszyńskich	człon-
ków	Chóru	Diecezji	Cieszyńskiej,	okresem	wytężonej	
pracy	 podczas	 licznych	 prób,	 ale	 także	 okazją	 do	 po-
głębienia	znajomości	z	chórzystami	z	sąsiednich	parafii.	
Razem	 mogliśmy	 przeżywać	 podniosłe	 uroczystości,	
ale	 także	 cieszyć	 się	 wspólnym	 śpiewem	 na	 chwałę	
Pana	Boga.	Udało	nam	się	jeszcze	raz	spotkać	i	wystą-
pić	25	września	podczas	koncertu	uczniów	Społeczne-
go	Ogniska	Muzycznego	im.	Jerzego	Drozda	w	Wiśle,	
w	ramach	kontynuacji	obchodów	upamiętniających	po-
stać	Jana	Sztwiertnii.
	 Dziękujemy	 dyrygentowi	 Jean-Claude	 Haupt-
mannowi	za	 zaproszenie	do	udziału	w	 tym	wartościo-
wym	przedsięwzięciu,	 cierpliwość	 podczas	 pracy	 nad	
niełatwymi	pieśniami	 i	dobrą	współpracę	podczas	wy-
jazdu	i	koncertów.
          Chórzyści z Cieszyna

Foto: Edward Szlaur
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Wycieczka parafian z Hażlacha i Zamarsk 
w Pieniny

Jesteśmy na Facebooku! 

	 Z	 pewnością	wielu	 naszych	 parafian	 korzysta	
choć	czasem	z	popularnych	portali	społecznościowych.	
Od	 pewnego	 czasu	 swoje	 profile	 na	 facebooku	 zakła-
dają	 również	 kolejne	 parafie	 naszego	 Kościoła.	 Dys-
ponują	 nimi	 już	 także	filiały	 naszej	 parafii	w	Bażano-
wicach	i	Hażlachu.	Bez	wątpienia	jest	to	dobry	sposób	
komunikowania	 się	 z	 młodymi	 ludźmi,	 którzy	 w	 ten	
sposób	 z	 łatwością	 mogą	 dowiadywać	 się	 o	 różnych	
spotkaniach	i	inicjatywach	podejmowanych	przez	swo-
je	parafie.	Zainteresowanym	tematem	zwracamy	uwagę,	
że	na	temat	wykorzystywania	m.in.	facebooka	w	pracy	
duszpasterskiej	wypowiedział	 się	 ciekawie	na	 łamach	
poprzedniego	wydania	„Wieści	Wyższobramskich”	ks.	
Tomasz	Bujok	 z	Drogomyśla	w	 artykule	 „Kościół	 na	
Śląsku	Cieszyńskim	i	w	diasporze”	–	polecamy!
	 Od	 niedawna	 funkcjonuje	 również	 oficjalny	
profil	 naszej	 parafii	 na	 facebooku,	 który	 znajdziecie	
wpisując	w	wyszukiwarce	nazwę:	Parafia	Ewangelicko-
-Augsburska	w	Cieszynie.	Zachęcamy	do	 „polubienia”	
nas	 i	 śledzenia	 najnowszych	 wpisów.	 Postaramy	 się	

umieszczać	tam	systematycznie	wszystkie	ważne	infor-
macje	i	zaproszenia	oraz	relacjonować	na	bieżąco	prze-
bieg	nabożeństw,	spotkań	i	koncertów,	organizowanych	
przez	cieszyńską	parafię.

Polub to!

	 W	dniach	2-4	października	gru-
pa	88	osób	z	filiałów	Hażlach	i	Zamarski	
Parafii	E-A	w	Cieszynie	wraz	ze	swoim	
opiekunem,	 ks.	 Marcinem	 Podżorskim,	
wyjechała	na	wycieczkę	w	Pieniny.	
	 Była	 przepiękna	 jesienna	 pogo-
da,	kiedy	w	piątkowe	popołudnie	punk-
tualnie	 o	 16.00	 wyruszyły	 2	 autobusy,	
jeden	z	Hażlacha	i	drugi	z	Zamarsk.	Pra-
wie	4	godziny	później	witaliśmy	już	Pie-
niny,	 a	 konkretniej	 Niedzicę,	 gdzie	 by-
liśmy	zakwaterowani	w	ośrodku	HATA.	
Po	 przydzieleniu	 do	 pokoi	 i	 wspólnej	
kolacji,	wieczór	spędziliśmy	przy	grach	
w	 ping-ponga,	 piłkarzykach	 i	 różnych	
planszówkach.
	 Następnego	dnia	o	poranku,	według	misternie	
ułożonego	planu,	wybraliśmy	się	na	spływ	Dunajcem.	
Tratew	było	sporo,	ale	każdy	widział	 tylko	swoją	wła-
sną,	ponieważ	gęsta	mgła	przesłaniała	widoki.	Flisacy	
chyba	bardziej	 niż	my	ubolewali	 nad	pogodą	 i	 próbo-
wali	umilić	czas	rozmaitymi	opowieściami.	W	połowie	

drogi	jednak	Pan	Bóg	rozpędził	mgłę	i	postanowił	uka-
zać	nam	pienińskie	widoki	oraz	uszczęśliwić	nas	letnią	
temperaturą.
	 Po	 dopłynięciu	 do	 Szczawnicy	 podzieliliśmy	
się	na	dwie	grupy.	Ci	bardziej	odważni	poszli	pieszo	na	
Sokolicę,	 pozostali	 postanowili	 wyjechać	 wyciągiem	

Piotr Sikora
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na	 Palenicę.	 Z	 obu	 szczytów	mogliśmy	
podziwiać	 przepiękne	 widoki.	 Po	 inten-
sywnej	wycieczce	wróciliśmy	 do	 ośrod-
ka	 na	wyczekiwany	 obiad.	 Po	 obiedzie	
niektórzy	 udali	 się	 na	 drzemkę,	 a	 naj-
młodsi,	wciąż	pełni	energii,	poszli	na	bo-
isko.	Wieczór	także	był	obfity	w	atrakcje.	
Najpierw	 smażenie	 kiełbasek	 i	wspólne	
ognisko,	a	później	rodzinne	konkurencje	
w	 sali.	 Zmagaliśmy	 się	 z	 budowaniem	
najwyższej	 wieży	 z	 patyczków	 i	 plaste-
liny,	jedliśmy	na	czas	paluszki,	zgadywa-
liśmy	po	słowach	tytuły	piosenek,	mogli-
śmy	też	sprawdzić	się	z	wiedzy	biblijnej.	
Po	emocjonującej	rywalizacji	trwała	dal-
sza	integracja	przy	grach	planszowych.
	 W	 niedzielę	 tuż	 po	 śniadaniu	
braliśmy	 udział	 w	 nabożeństwie,	 któ-
re	 poprowadził	 ks.	 Marcin	 Podżor-
ski.	 Przedstawił	 nam	w	 nowym	 świetle	 
historię	 Jonasza.	 Tym	 razem	 ku	 zasko-
czeniu	najmłodszych	nie	skupialiśmy	się	
na	 żołądku	 ryby,	 a	 na	 tym	 co	 nastąpiło	
później.		
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	 Zastanawialiśmy	się,	czego	życzymy	innym	lu-
dziom,	także	tym,	których	z	różnych	powodów	nie	raz	
nie	lubimy.	Czy	umiemy	popatrzeć	jak	Pan	Bóg,	który	
„chce	by	wszyscy	byli	zbawieni”.	
	 Po	 nabożeństwie	 naładowani	 pozytywną	 ener-
gią	wyruszyliśmy	zwiedzać	zaporę	wodną	w	Niedzicy,	
przepłynęliśmy	 statkiem	 jezioro	 Czorsztyńskie	 oraz	
zwiedziliśmy	 ruiny	 zamku	 Czorsztyńskiego.	 	 Cze-
go	 chcieć	więcej,	 gdy	 temperatura	wskazywała	 letnie	
wartości?	Potem	już	tylko	powrót	do	ośrodka	na	obiad	 
i	droga	powrotna	do	domu.	

	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu,	 że	 obdarował	 nas	
pięknem	 stworzenia.	 Dziękujemy	 ks.	Marcinowi	 Pod-
żorskiemu	 za	 organizację	 wycieczki,	 wieczną	 cierpli-
wość	 i	 niestrudzoną	 punktualność.	 Dziękujemy	 sobie	
nawzajem,	 hażlaszanom	 i	 zamarszczanom,	 za	 to,	 że	
możemy	 czuć	 się	 dobrze	w	 swoim	 towarzystwie	 i	 że	
chcemy	 podejmować	 wspólne	 inicjatywy.	 W	 drodze	
powrotnej	 pojawiały	 się	 już	 głosy:	 „Czy	 to	 początek	
nowej	lokalnej	tradycji?”

Joanna Cienciała

Pażdziernikowe nabożeństwo rodzinne

Słowo Boże czytał: Miłosz Berek

Słowo Boże od ołtarza czytał prezbiter  
z Cieszyna Grzegorz Pustówka

Foto: Beata Macura
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ACH,  BOŻE  MÓJ,
Gdy spojrzę wstecz na rok (kościelny) skończony

i na to, czym w tym roku byłem obdarzony,
To uświadamiam sobie, że Twa łaska święta

Jest mi tak bliską i o mnie pamięta.
Jak wyrazić, gdyż słów nie znajduję,

By powiedzieć, co serce me czuje,
Gdyż mocniej bije w dziękczynnej radości,

Dla niezgłębionej Twej, Boże, miłości.
Bywałeś z nami w dniach roku całego,

Łaskę swą odnawiałeś poranku każdego - 
Ty poprowadzisz nas również w przyszłości,
Mocnym ramieniem, dzięki Swej wierności.

Chcemy jak dzieci w Tobie mieć ufanie,
Wyzbyć się troski,  jaki czas nastanie,

Każde na Cię spojrzenie, serce nam uciszy
I ujrzym wspaniałość zbawienia swej duszy.

Matka Ewa von Tielz Winkler  
(udostępniła: Grażyna Cimała)
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Z życia kościoła
XXIV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

Kobieta w Kościele... Pejzaże

	 XXIV	 Ogólnopolskie	 Forum	 Kobiet	 Luterań-
skich,	 które	 odbyło	 się	 w	 dniach	 18-20	 września	 br.	 
w	Centrum	Luterańskim	w	Warszawie,	skupione	pod	te-
matem:	Kobieta	w	Kościele...	Pejzaże		-		umieszczone	
jest	w	ciągu	wydarzeń	kościelnych	w	roku	2015	zapro-
gramowanym	na	rok	kultury	ewangelickiej.	
	 Forum,	 jak	 co	 roku,	 pragnie	 	 zatrzymać	 nas,	
wyjąć	 z	 codzienności	 i	 skłonić	 do	 ważkiej	 refleksji.	
Ważkiej,	bo	rzutującej	na	przyszłość	Kościoła.	Realne	
okazało	 się	 dostrzeżenie	 jednej	 prze-
strzeni	 w	 różnorodnych,	 zapropono-
wanych	przez	Synodalną	Komisję	ds.	
Kobiet	tematach.
		 Były	to:
	 -Wydawnicze	 dzieło	 polskiej	
edycji	„Z	Biblią	na	co	dzień”	w	40-le-
cie	 jubileuszu	 –	 co	 przedstawił	 ks.	
Jerzy	 Below;	 Realia	 życia	 polskich	
diakonek	 –	 w	 bardzo	 poruszającym,	
osobistym	 wykładzie	 dk.	 Haliny	 Ra-
dacz;	Codzienność	malowana	służbą		
–	 w	 przekazie	 ks.	 dr	 Evy	 Oslikovej	 
z	Kościoła	Luterańskiego	na	Słowacji,	
gdzie	kobiety	ordynowane	są	na	księ-
ży	prezbiterów	od	1951r.
	 Uczestniczki	Forum	w	liczbie	
70,	 przybyłe	 ze	 wszystkich	 diecezji	
Kościoła,	reprezentowały	następujące	
Parafie:
-	 z	 Diecezji	 Cieszyńskiej:	 Cieszyn,	
Goleszów,	 Ustroń,	 Jaworze,	 Biała	 i	
Bielsko;
-	 z	 Diecezji	 Katowickiej:	 Jastrzębie,	
Wodzisław,	Mikołów,	Tychy,	Gliwice,	
Sosnowiec,	Kraków;
-	z	Diecezji	Warszawskiej:	Warszawa,	
Żyrardów,	Radom,	 Lublin,	 Łodź,	To-
maszów,	Płock;
-	z	Diecezji	Mazurskiej:	Kętrzyn;
-	z	Diecezji	Pomorsko-Wielkopolskiej:	
Elbląg,	Rypin,	Leszno;
-	z	Diecezji	Wrocławskiej:	Wrocław	i	
Szczecin.

	 W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 zaproszeni	 goście:	
Biskup	Kościoła	Jerzy	Samiec,	Prezes	Synodu	Kościo-
ła	 Ewangelicko-Reformowanego	 -	 	 Ewa	 Jóźwiak,	mi-
sjonarka	z	Ewangelicznej	Fundacji	Przyjaciół	Rodziny	
w	Warszawie	–	Walentyna	Jarosz,	przedstawicielki	Ko-
ścioła	Luterańskiego	na	Słowacji	–	ks.	dr	Eva	Osliko-
va	 i	 ks.	Anna	Cincurakova,	 zaś	 z	 Śląskiego	Kościoła	
Ewangelickiego	Augsburskiego	Wyznania	w	Republice	
Czeskiej	–	ks.	dr	Miriam	Prasilova	i	teol.	Jolanta	Janik,	
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oraz	 rzecznik	prasowy	Kościoła	–	 	Agnieszka	Godfre-
jów-Tarnogórska.
	 Modlitwy	 wieczorne	 i	 ranne	 prowadziły:	 dk.	
Ewa	Below,		Jolanta	Janik	i	dk.	Izabela	Sikora.
	 Sobotni	wieczór,	poświęcony	muzyce	i	poezji,	
wybrzmiał	Sonatą	A-dur	Shuberta	w	wykonaniu	Anny	
Gaś	i	dwugłosem	naprzemiennie	prezentowanych	wier-
szy	Aleksandry	Błahut-Kowalczyk	i	ks.	Sławomira	Si-
kory,	które	czytała	jego	żona.
	 Słowem	 Bożym	 podczas	 niedzielnego	 nabo-
żeństwa	w	kościele	Trójcy	Świętej	w	Warszawie,	usłu-
żyła	dk.	Katarzyna	Rudkowska.
	 Całość	Forum	służyła	głębokiej	 refleksji	 doty-

czącej	 przyszłości	Kościoła	 i	 próby	 zdefiniowania	no-
wych	wyzwań,	w	 tym	 	oczekiwań	społeczności	ewan-
gelickiej	na	ordynację	kobiet	na	księży.
		 Hasło	 biblijne	 OFKL	 	 okazało	 się	 rozświetla-
jącą	to	zagadnienie	odpowiedzią:		Bóg	nie	patrzy	na	to,	
na	 co	patrzy	 człowiek.	Człowiek	patrzy	na	 to,	 co	ma	
przed	oczyma,	ale	Pan	patrzy	na	serce.	1	Sm16,7b
 

Tekst: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Zdjęcia: Aldona Karska

www.luteranie.pl

 50 lat ordynacji ks. Gustawa Szklorza

	 	 	 	 	 	 	 	 	W	niedzielę	
4.	października	2015	
r.	 w	 wypełnionym	
„po	 brzegi”	 koście-
le	 Apostoła	 Jakuba	
Starszego,	 ustrońscy	
ewangelicy	 prze-
żywali	 wspólnie	
Dziękczynne	Święto	
Żniw	oraz	dziękowa-
li	 Panu	 Bogu	 za	 50. 
lat służby w Kościele 

ks. Gustawa Szklorza.	Ksiądz	Gustaw	Szklorz	w	parafii	
ustrońskiej	służył	18	lat,	swoją	służbę	pełnił	również	w	
Drogomyślu,	Jaworzu	oraz	w	Cieszynie	przez	10	lat,	po	
których	przeszedł	w	stan	spoczynku.
	 Ks.	 proboszcz	mówił	 w	 kazaniu	m.in.	 o	 tym,	
że		na	co	dzień	troszczymy	się	o	wiele	spraw.	
Staramy	 się	 zapewnić	 przyszłość	 naszym	
dzieciom.	Pracujemy	nieraz	ponad	siły,	aby	
niczego	 nam	 nie	 brakowało	 w	 naszych	 do-
mach.	 Z	 przeprowadzonych	 badań	 wynika,	
że	45	%	ludzi	stawia	na	pierwszym	miejscu	
zatroskanie	o	pieniądze,	dobra	materialne,	39	
%	zamartwia	się	z	powodu	innych	ludzi,	dla	
32	%	ludzi	problem	zdrowia	jest	zasadniczą	
troską,	20%	zamartwia	się	egzaminami	i	15	
%	utratą	pracy.	Możemy	powiedzieć,	że	tro-
ski,	zamartwianie	się	o	przyszłość,	spędzają	
nam	sen	z	oczu.	Nieraz	są	tak	natarczywe,	że	
zabierają	pokój	i	radość	życia.
	 	W	trakcie	nabożeństwa	życzenia	ju-

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we wła-
ściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Ps 

145,15-16

bilatowi	złożyli:	ks.	proboszcz	Piotr	Wowry	oraz	 	Ku-
rator	Rady	Parafialnej	Edward	Markuzel.	Nabożeństwo	
uświetnił		występ	Ustrońskiego	Chóru	Parafialnego	pod	
dyr.	 Pawła	 Branca	 oraz	 Diecezjalnej	 Orkiestry	 Dętej	
pod	dyr.	Adama	Pasternego.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Po	nabożeństwie,	przy	wyjściu	z	kościoła	 roz-
dane	 zostały	 chleby,	 zaś	 na	 placu	 kościelnym	 oraz	 
w	parafialnym	ogrodzie	odbył	się	piknik,	podczas	któ-
rego	na	uczestników	czekało	wiele	atrakcji.	Poza	przy-
gotowanymi	 posiłkami	 i	 ciastami,	 można	 było	 obser-
wować	pokaz	przygotowany	przez	Śląsko-Małopolski	
Oddział	 Straży	Granicznej	 z	Raciborza.	Nie	 zabrakło	
także	zabaw	dla	dzieci	oraz	loterii	z	nagrodami.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Dziękujemy	Bogu	Wszechmogącemu	za	to,	że	
kolejny	raz	pozwolił	nam	obchodzić	Święto	Żniw	oraz	
za	wszystko,	czym	nas	obdarza	każdego	dnia.

www.ustron.luteranie.pl
(Artykuł powstał ze strony parafii oraz uzupełnienie red.)
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Wieści z Dzięgielowa
Jesienny weekend dla kobiet z Bieszczad 2015

	 2	 października	 2015	 roku	 w	 grupie	 czterech	
parafianek	i	dwóch	parafian	z	Dzięgielowa	ruszyliśmy	
wypożyczonym	busem	w	kierunku	Puław	Górnych	na	
Bieszczadach.	Tym	razem	celem	było	zorganizowanie	
weekendu	dla	kobiet	pochodzących	z	 rodzin,	 którymi	
opiekujemy	się	w	ramach	„Misji	Bieszczady”.	Dwóch	
panów	w	naszym	składzie	miało	za	zadanie	zrobienie	
instalacji	 ciepłej	wody	 dla	 sześciooso-
bowej	rodziny	z	Domaradza	z	użyciem	
tzw.	podkowy.
	 W	słoneczny	sobotni	ranek	do	
pensjonatu	 Salamander	 w	 Puławach	
Górnych	 dotarło	 11	 zaproszonych	
wcześniej	 kobiet,	 które	 przywitały-
śmy	 kawą	 i	 domowym	 ciastem,	 przy-
wiezionym	 z	 Dzięgielowa.	 Tematem	
przewodnim	weekendu	była	NADZIE-
JA.	Kiedy	problemy	dnia	codziennego	
przerastają	nasze	możliwości,	wszyscy	
bardzo	 potrzebujemy	 nadziei.	 Tylko	
gdzie	 jej	 szukać?	 Jeszcze	 przed	 połu-
dniem	odbył	się	wykład	na	podstawie	
księgi	Rut,	która	pokazuje	różne	posta-
wy	dwóch	wierzących	kobiet	i	nadzieję	
jaką	pokładały	w	Panu	Bogu.	Smutek	 
i	niedola	zostały	przez	Pana	Boga,	któ-
remu	ufały,	 zmienione	w	 radość	 i	bło-
gosławieństwo.
	 Po	obiedzie	miałyśmy	czas	na	
długi	 jesienny	spacer	 i	 rozmowy.	Wie-
czorem	zaś		obejrzałyśmy	poruszający	
film	 „Listy	 do	 Boga”.	 Dzieci	 potrafią	
bezgranicznie	 ufać	 Panu	 Bogu	 w	 naj-
trudniejszym	czasie.
	 Podczas	kiedy	kobiety	 spędza-
ły	 sobotni	 czas	 na	 rozmowach,	 pano-
wie	mieli	do	wykonania	bardzo	trudne	
zadanie.	Pracy	było	dużo,	a	czasu	mało.	
Sklep	z	materiałami	budowlanymi	i	in-
stalacyjnymi	 daleko.	 Dodatkowo	 nie	
dojechał	fachowiec	-	zdun,	który	miał	
wykonać	pracę	związaną	z	piecem	ka-
flowym.	 Bóg	 jednak	 pobłogosławił	 tę	
sprawę	 i	 natchnął	 naszych	 panów	 od-

powiednimi	zdolnościami.	Efektem	tego,	po	13	godzi-
nach	pracy,	nasza	rodzina	miała	już	ciepłą	wodę!
	 W	 niedzielę	 przed	 południem	 rozważałyśmy	
jeszcze	wybrane	wersety	z	Trenów	i	księgi	Jeremiasza.	
Myślę,	że	szczególnie	słowa	z	29	rozdziału	księgi	Jere-
miasza	każdego	z	nas	napełniają	nadzieją:			”Albowiem	
ja	wiem	 jakie	myśli	mam	o	was	 -	mówi	 Pan	 -	myśli	 
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o	pokoju,	a	nie	niedoli,	aby	zgotować	wam	przyszłość	
i	natchnąć	nadzieją.”	Obyśmy	zawsze	o	tym	pamiętali!	
Po	obiedzie	ruszyliśmy	w	drogę	powrotną.	Chcieliśmy	
jeszcze	sprawdzić,	czy	panowie	dobrze	wykonali	swoją	
pracę,	czy	woda	ciągle	jest	ciepła,	czy	nic	nie	przecieka.	
Rzeczywiście	 wszystko	 działało	 i	 uspokojeni	 mogli-
śmy	wyruszyć	w	dalszą	podróż	do	domu.	Okazała	się	
ona	jednak	bardzo	długą	podróżą.	Przygody	zaczęły	się	 
w	 miejscowości	 o	 bardzo	 wymownej	 nazwie	 	 Bogu-
chwała.	 Tam	 właśnie	 zepsuł	 się	 nasz	 wynajmowany	

busik.	Pomimo	tego,	szczęśliwi	z	wykonanej	pracy,	do	
domów	dotarliśmy	nad	ranem	w	poniedziałek.	
	 Był	 to	 dla	 nas	 wszystkich	 cudowny	 week-
end.	 Panu	 Bogu	 niech	 będzie	 chwała	 (Boguchwała)	
za	ludzi	o	otwartych	sercach,	których	stawia	na	naszej	
drodze	 i	 za	 wszystko,	 czego	 mogliśmy	 doświadczyć	 
w	ciągu	tych	trzech	dni.
	 Relację	oraz	zdjęcia	można	również	zobaczyć	
na	stronie:	www.misjabieszczady.org.pl  

JK

Zza granicy ...
Be omide didar

	 Cały	 świat	 odetchnął.	 Lipcowe	
porozumienie	pomiędzy	Iranem,	a	sześcio-
ma	 mocarstwami	 (Chiny,	 Francja,	 Niem-
cy,	Rosja,	Unia	Europejska,	USA,	Wielka	
Brytania),	 powoli	 wchodzi	 w	 życie.	 Szef	
irańskiego	MSZ	Mohammad	 Jawad	 Zarif	
został	doceniony	przez	swoich	 rodzimych	
oponentów.	W	irańskiej	prasie,	programach	
radiowych	i	telewizyjnych	są	prowadzone	
debaty,	 których	 zdecydowaną	 konkluzją	
jest	poparcie	dla	otwarcia	na	świat,	a	ogra-
niczenie	 programu	 atomowego	 w	 zamian	
za	zniesienie	sankcji	politycznych	i	przede	
wszystkim	 gospodarczych,	 przyjmowane	
jest	 jako	 racjonalne	 i	 pragmatyczne	 speł-
nienie	oczekiwań	społeczeństwa.
	 Dla	Amerykanów	 	 -	w	 ocenie	 ko-
mentatorów	politycznych	–	taki	rozwój	sy-
tuacji	na	Bliskim	Wschodzie	 jest	 również	
bardzo	 korzystny.	 Po	 poniesionych	 poraż-
kach,	wynikających	ze	złej	oceny	sytuacji,	
mało	 przemyślnej	 strategii	 i	 niekompeten-
cji	 arabskich	 sojuszników	 w	 konfliktach	
w	 Iraku	 i	Afganistanie,	 przyszedł	 czas	 na	
rozsądek	 i	 zapobieżenie	 dalszej	 eskala-
cji	 działań	 wojennych	 w	 Syrii,	 Jemenie	 
i	Turcji.	Dlatego	porozumienie	się	z	Iranem	 
i	 Rosją	 w	 sprawie	 uporządkowania	 sytu-
acji,	a	zwłaszcza	zdecydowanego	przeciw-
stawienia	 się	 Państwu	 Islamskiemu,	 było	
pilnym	wymogiem	czasu.
	 Mimo	 tych	 optymistycznych	 wy-
darzeń	 musimy	 sobie	 jednak	 uświadomić	

Janek	Schylla

zagubienie,	 czy	 wręcz	 zagmatwanie	 sy-
tuacji	w	Syrii	 i	 już	 bliżej	 nas	 	 -	w	Turcji,	
gdzie	toczy	się	regularna	wojna	z	Kurdami.	
Stąd	 też,	między	 innymi,	będą	przybywać	
ludzie	uciekający	przed	wojną,	którzy	mają	 taki	sam	biologiczny	
instynkt	jak	wszystkie	żyjące	istoty	-	wolę	życia.	Dla	zobrazowania	
problemu	możemy	sobie	 to	uzmysłowić	w	postaci	 liczb:	w	Iraku	
dziesięć	lat	temu	było	1,5	-	1,7	mln	chrześcijan,	a	obecnie	szacuje	
się	ich	na	150	-	200	tysięcy.	W	Syrii	w	ogóle	trudno	ocenić	ten	stan.	
Państwo	 Islamskie	 rozprawia	 się	 z	 duchownymi	 i	 wyznawcami	
Chrystusa.	Zmusza	siłą	do	przyjęcia	islamu.	Coraz	częściej	awan-
turnicy	i	rozbitkowie	społeczni,	bliżej	nieokreślonego	autoramentu,	
w	 imię	 uwiarygodnienia	 się	 i	 przypodobania	 się	 ideologom	 Pań-
stwa	 Islamskiego,	 za	 sowite	 wynagrodzenie	 pokazowo	 torturują	 
i	krzyżują	chrześcijan.	Skutek	propagandowy,	wręcz	marketingowy	

Edmund Dulemba i Władysław Guzdek w galerii kamieniarskiej w Teheranie
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zostaje	osiągnięty,	a	chrześcijańska	Europa	
poczuła	się	zagrożona.	Sygnowani	i	tak	po-
strzegani	przez	nas	muzułmanie	zaczną	się	
radykalizować	 i	 zwrócą	 się	w	 stronę	orto-
doksyjnych	mułłów	i	meczetów.	W	poczu-
ciu	frustracji	i	chaosu	będą	szukać	izolacji	 
i	pogłębią	już	istniejące	podziały	społeczne	
i	getta	wyznaniowe.
	 Jakby	 obok	 tych	 globalnych	 wy-
darzeń,	 a	 może	 w	 wyniku	 konsekwencji	
podyktowanej	 rozsądkiem	 i	 dążeniem	 do	
powiązań	 gospodarczych	 i	 kulturalnych,	
przebywaliśmy	 w	 Teheranie,	 ażeby	 kon-
tynuować	 kilkuletnią	 współpracę.	 Razem	
ze	 mną	 byli	 specjaliści	 z	 dziedziny	 ka-
mieniarstwa	–	Edmund	Dulemba	z	Kobie-
lic	 k.	 Pszczyny	 oraz	 Władysław	 Guzdek	 
z	Choczni.	Poznali	właścicieli	kopalń	mar-
muru,	trawertynu,	granitu	i	onyxu,	a	także	
podpisali	stosowne	porozumienia	o	współ-
pracy	 i	 zamówili	bloki	 skalne,	które	będą	
cięte	na	płyty	 (slaby)	w	Polsce	 i	we	Wło-
szech.	 Natomiast	 do	 Iranu	 będą	 eksporto-
wane	maszyny	do	cięcia	i	obróbki	kamieni.
	 Wracając	 do	 domu	 spotkaliśmy	 
w	Dubaju	ludzi,	którzy	byli	w	drodze.	Były	
to		raczej	osoby	mające	gdzie	jechać.	Głów-

ny	kierunek	ich	lotu	to	Australia,	Kanada,	Niemcy	i	Szwecja.	Na-
tomiast	inny	charakter	miały	spotkania	w	Austrii.	Tam	często	całe	
rodziny	z	podręcznym,	życiowym	dobytkiem,	czekały	na	lotnisku	
w	oczekiwaniu	na	pomoc.	Rezygnacja,	błagalny	wzrok	i	proszące	
dziecięce	oczy.	Z	bezsiły	ciężko	było	uciec	od	tych	spojrzeń.

Jan Schylla

U nas w chałpie dziyża była,
matka bardzo ją ceniła,
kiedy burza nadciągała,

to ją przed sień wystawiała,
chmury łopatą żegnała - 

gradobici odganiała.
A kiedy zaszła potrzeba,
trzeba było upiec chleba,
dzieżę warem wyparzała,
mąkę na kwas zaczyniała.

Na drugi dzień zaraz z rana,
krupica dobrze przesiana
do dzieży powędrowała - 
matka wodą ją podlała,

dała na chleb horstke soli
i kminku też wedle woli.

Kie wszystko przygotowała,
do mięszenia sie zabrała;
od wątorów ku środkowi
aż ji czoło pot umrowił,

aż sie ciasto strzylać wziyło,
aż już rąk sie nie kleiło,

wtedy go mięsić przestała,
mąką pieknie posypała,

ustawiła dzieżę w łóżku,
i przykryła ją poduszką.
Kiedy ciasto się ryszyło,
ogiyń w piecu sie nieciło,
a piec nabieroł białości,

ogień trzeszczoł od lubości.
Wtedy matka zaś sie brała,
z ciasta bochenki kulała,

na słomionki ułożyła,
w ciepłe miejsce ustawiła.
Piec do białości nagrzany,
z niedopałków wysprzątany,
prosił wartko chleby sodzać,

na łopacie pieknie podać.
Matka migym chleby brała,

na łopatkę wykłodała,
wodą warciutko obmyła,

przeżegnała, w piec wsadziła, 
robotę swoją obejrzała,
przeżegnała, zamykała,
szyber pieca też zatkała.

Chlebek piykł sie dwie godzinki,
aż zbrunatniały bochenki,
aż zawoniał wonią oną,

DZIEŻA

balsamem nieztąpioną.
Kie go z pieca dobywała,
po drugi go obmywała,

a przy tym tak słószno była,
jakby modlitwe mówiła.

A zaś kie nóm swój chlyb kroła,
miała jasną twarz anioła.
Dziś tak baby nie harują

i gotowy chleb kupują.
Dzieże się też rozsychają,

klepki z nich sie pomiatają,
a pomietło i łopata

też hnet znikną z tego świata.
Już niewiele dni upłynie,
a zapomną na dziedzinie,

jak się wziąć do tego trzeba,
aby doma napiyc chleba!

                                                  
Emilia Michalska  

„ZAPACH ZIEMI - Poezje”  
Wisła 1973 r. 

(udostępniła: Grażyna Cimała)

                             

Od lewej: właściciel kopalni Tayyebem Moradi, autor oraz dyrektor zakładu 
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	 Na	 naszej	 szkolnej	 stronie	 internetowej	 	 oraz	
na	 łamach	Wieści	Wyższobramskich	 dzielimy	 się	waż-
nymi	wydarzeniami	 z	 życia	 szkoły.	Oto	 czym	cieszyli-
śmy	się	ostatnio:	„	Z	okazji	Święta	Edukacji	Narodowej	
Kurator	 Oświaty	 Stanisław	 Faber	 wyróżnił	 zasłużo-
nych	 dyrektorów	 i	 nauczycieli	 placówek	 oświatowych.	 

W	tym	roku	Nagrodę	Kuratora	otrzymała	dyrektor	LOTE	
i	GTE	-	Lidia	Pałac.	Uroczystość	miała	miejsce	w	sali	
marmurowej	Urzędu	Wojewódzkiego	w	Katowicach.
	 Pani	dyrektor	nagrodę	przyjęła	z	zadowoleniem	
bo,	jak	mówi,	to	wyraz	docenienia	wysiłków	całej	szkolnej	
społeczności.	LOTE	w	rankingach	szkół	ponadgimnazjal-

nych	zajmuje	48	miejsce	w	Polsce.	Wyniki	ma-
tur	z	wielu	przedmiotów	są	bardzo	wysokie,	co	
pozwala	na	ubieganie	się	absolwentów	szkoły	 
o	najlepsze	kierunki	studiów.	Szkoła	realizuje	
projekty	 unijne,	 oferując	 tym	 samym	 bogatą	
ofertę	 zajęć	 pozalekcyjnych.	 Uczniowie	 wy-
jeżdżają	 na	 atrakcyjne	 wymiany,	 uczestniczą	
w	 koncertach	 i	 spektaklach.	 	 Skuteczne	 kie-
rowanie	szkołami	(LOTE	i	GTE),	kształcenie	
i	 wychowywanie	 młodzieży,	 inspirowanie		 
i	współpraca	z	wieloma	 instytucjami	 -	 to	nie-
łatwe	zadanie,	wymagające	nieustannej	pracy,	
entuzjazmu	i...	pogody	ducha”.	Tyle	strona	in-
ternetowa	www.lote.tecieszyn.pl	
	 Inne,	 ważne	 wydarzenia	 to:	 zdobycie	 
I	nagrody	w	konkursie	„4	minuty,	które	decy-
dują	o	życiu”	organizowanym	corocznie	przez	
Starostwo	Powiatowe.	W	konkursie	startowało	
14	 drużyn	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 LOTE	
reprezentowały	uczennice	klasy	I	–	Agnieszka	
Kantor	i	Dominika	Pietrzyk.	Dziewczęta	przy-
gotowywane	były	pod	kierunkiem	Krzysztofa	
Andraki,	 który	 zarówno	w	 LOTE	 jak	 i	 GTE	
prowadzi	zajęcia	Edukacji	do	Bezpieczeństwa.	
Szkoła	w	tematyce	prozdrowotnej	współdziała	
także	z	organizacją	Joanitów.
	 Jesień	w	LOTE	 to	 czas	wymian	 szkol-
nych.	 Od	 lat	 nasza	 szkoła	 utrzymuje	 kontak-
ty	 partnerskie	 m.in.	 ze	 szkołami	 z	 Berlina,	
Poczdamu	 i	 z	 polską	 szkołą	 w	 Rudaminie	
na	 Litwie.	 I	 właśnie	 na	 przełomie	 września	
i	 października	 uczniowie	 spotykają	 się	 
w	 Cieszynie	 w	 ramach	 projektu	 Pol-
sko-Niemieckiej	 Współpracy	 Młodzie-

Goście z niemiec i Litwy zwiedzają Cieszyn

Wspólne zdjęcie w górach
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ży.	 Projekt	 ten	 zakłada	 kontakty	 partnerskie	 
i	współpracę	pomiędzy	szkołami	w	Niemczech	i	w	
Polsce,	a	także	wspiera	inne	kraje	partnerskie.	
	 Tegoroczna	wizyta,	w	której	udział	wzię-
ło	 30	 uczniów	 z	Niemiec	 i	 30	 uczniów	 z	Litwy,	
obfitowała	 w	 różne	 atrakcje,	 takie	 jak	 wspólny	
piknik	połączony	z	międzynarodowym	turniejem	
piłki	 nożnej,	 wyjazd	 do	 Muzeum	 w	 Pszczynie,	
wycieczka	górska	połączona	z	ogniskiem	i	 trady-
cyjnym	pieczeniem	kiełbasy.	Goście	mieli	okazję	
zwiedzić	 także	 Muzeum	 Śląska	 Cieszyńskiego	 
i	poznać	najstarsze	zabytki	naszego	miasta.	Jak	co	
roku,	nie	zabrakło	także	refleksji	związanej	z	tra-
gicznymi	wydarzeniami	 II	wojny	 światowej.	Go-
ście	zwiedzili	Muzeum	Auschwitz-Birkenau	oraz	
muzeum	Fabryka	Oskara	Schindlera	w	Krakowie.	
Przez	ponad	dwadzieścia	lat	współpracy	LOTE	ze	
szkołami	w	Berlinie	i	Poczdamie	około	700	mło-
dych	 Niemców	 odwiedziło	 muzeum	 Auschwitz-
-Birkenau.	 Ten	 punkt	 programu	 jest	 niezmienny	
od	 lat.	Wymiany	partnerskie	 są	 szczególnie	waż-
ne	dla	 szkoły.	Pozwalają	nie	 tylko	na	doskonale-
nie	 języka,	ale	 także	na	poznanie	kultury	 innego	
kraju	 i	nawiązywanie	nowych,	koleżeńskich	kon-
taktów.	Przełamują	 bariery,	 pokonują	 kompleksy	
i	otwierają	na	świat.	Poza	szkołami	partnerskimi	 
w	Niemczech	 i	na	Litwie,	LOTE	utrzymuje	rów-
nież	 kontakty	 ze	 szkołami	 w	 RPA,	 na	 Korsyce	
oraz	ze	szkołą	na	terenie	terytorium	zamorskiego	
na	wyspie	Reunion.
	 Ciekawym	 wyjazdem	 zagranicznym	
może	 się	 pochwalić	 Jędrzej	 Sobota	 –	 III	 klasa	
LOTE	oraz	Laura	Meissner	–	III	klasa	GTE.	Dzię-
ki	 temu,	 że	 wiosną	 uczestniczyli	 w	 warsztatach	
języka	 niemieckiego	 organizowanych	 w	 LOTE	
przez	 Goethe	 Institut,	 wybrani	 zostali	 	 na	 kolej-
ne	 warsztaty,	 tym	 razem	 zorganizowane	 w	 Ry-
dze.	Wiosną,	w	Cieszynie,	stworzyli		internetowy		
materiał	 o	 swoim	mieście,	 teraz	 21	 uczestników	 
z	 Łotwy,	 Litwy,	 Estonii	 i	 Polski	 pracowało	 nad	
prezentacją	na	stronę	interetową	wiki	–	wszystko	
w	języku	niemieckim.	Wyjazd	i	wszystkie	atrakcje	
ufundowane	zostały	przez	Goethe	Institut.
	 Klasy	 trzecie,	 liczące	 w	 tym	 roku	 47	 uczniów,	
rozpoczęły	 intensywny	 proces	 przygotowania	 się	 do	
egzaminów	 maturalnych.	 Pierwsza	 próbna	 matura	 
z	 przedmiotów	obowiązkowych	 odbywała	 się	w	 dniach	
od	22	do	24	października.	W	ramach	zajęć	seminaryjnych	
trwają	 próby	 z	 przedmiotów	dodatkowych.	 	Czas	 pędzi	
nieubłaganie,	więc	nie	ma	na	co	czekać.	Od	wyniku	matu-
ry	zależy	dalsza	kariera	zawodowa	młodych	ludzi.
	 W	listopadzie,	28.11.2015	r.	o	17:00	zapraszamy	
wszystkich	 sympatyków	 naszych	 muzycznych	 działań	
na	 koncert	 „Chaja&Edith”,	 który	 będzie	 miał	 miejsce	 
w	 sali	 MDK	 „Prażakówka”	 w	 Ustroniu.	 Spektakl	 opo- Lidia Pałac

 Konkurs w Starostwie

Warsztaty w Rydze 

Ryga

wiada	o	dwóch	znakomitych	artystkach	–	Helenie	Rubin-
stein	i	Edith	Piaf,	a	ich	piosenki	śpiewają	nasi	uczniowie	 
i	absolwenci	 	przy	akompaniamencie	chóru	LOTE/GTE	 
i	 zespołu	 kameralnego.	 Dyryguje	 Jean-Claude	 Haupt-
mann,	a	całość	opracowała	Małgorzata	Hauptmann.	Pre-
miera	spektaklu	odbyła	się	podczas	tourne	chóru	LOTE/
GTE	wraz	z	uczniami	liceum	z	Katowic,	na	wyspę	Reu-
nion.	Tamtejszej	publiczności	nasi	artyści	bardzo	się	po-
dobali.	Zatem	zapraszamy	na	polską	premierę	do	Ustronia.	
Bilety	do	nabycia	w	sekretariacie	szkoły.
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	 Kolejny	miesiąc	 nauki	 za	 nami.	 Uczniowie	
wdrożyli	się		już	w	życie	szkolne,	a		ono	samo	płynie	
wartko	i	ciekawie.	Na	początek	warto	przytoczyć	ofi-
cjalne	wyniki	wyborów	do	Rady	Samorządu	Szkolne-
go.	 Funkcję	 przewodniczącego	 Samorządu	 Szkolne-
go	w	obecnym	roku	szkolnym	objął	uczeń	klasy	3cg	
–Jan	 Glajcar,	 zdobywając	 największą	 ilość	 głosów.	
Drugi	wynik	uzyskała	uczennica	Nina	Woźniak	z	kla-
sy	2bg,	tym	samym	obejmując	funkcję	zastępcy	prze-
wodniczącego.	 Podczas	 apelu	 dnia	 12	 października	
członkowie	 Rady	 Samorządu	 Szkolnego,	 	 reprezen-
tujący	wszystkie	oddziały	klasowe,	zostali	uroczyście	
zaprzysiężeni	 przez	 panią	 wicedyrektor	 Dagmarę	
Mielke.	 Do	 głównych	 zadań	 samorządu	 szkolnego	
należy:	przedstawianie		władzom	szkoły	opinii,	ocze-
kiwań	 oraz	 potrzeb	 uczniów.	 Dbanie	 o	 dobre	 imię	 
i	 cześć	 szkoły.	 Kultywowanie	 i	 wzbogacanie	 trady-
cji	szkoły.	Wykonywanie	niezbędnych	prac	na	rzecz	
klasy,	szkoły	oraz	środowiska	szkolnego,	a	także	wy-
stępowanie		z	inicjatywą	organizowania	imprez,	akcji	
oraz	uroczystości	szkolnych.
	 Samorządowi	życzymy	wielu	dobrych	pomy-
słów	oraz	wytrwałości	w	ich	realizacji!	
	 Początkiem	 miesiąca	 uczniowie	 GTE	 poże-
gnali	 lato	 na	 Grabowej.	W	 sobotę	 10	 października,	
10	 osobowa	 reprezentacja	 naszej	 szkoły	 pod	 opieką	
pani	Gabrieli	Waliczek	wybrała	 się	 na	Górski	Rajd	
Młodzieżowy	 „Pożegnanie	 lata”,	 organizowany	
przez	PTTK	oddział	Cieszyn.	O	godzinie	8:20	turyści	
wyjechali	 z	Cieszyna	 do	Brennej	Leśnicy,	 skąd	 naj-
dłuższym	i	najtrudniejszym	czarnym	szlakiem	przez	
Malinę,	Horzelicę	 oraz	 Stary	Groń	 dotarli	 do	 chaty	

Grabowej.	Trasa	przejścia	zajęła	 im	około	2,5	godzin.	
Po	 godzinnym	 odpoczynku	 i	 posiłku	 zeszli	 nowym	
szlakiem	utopców	do	Brennej	Centrum,	gdzie	czekał	na	
nich	autokar,	którym	powrócili	do	Cieszyna.

Gry planszowe na Zamku

Powiatowe biegi sztafetowe (6.10)

Samorząd szkolny
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	 W	 październiku	 uczniowie	 GTE	 wzięli	
udział	w	wydarzeniach	sportowych,	które	pozwo-
liły	 im	 na	 sprawdzenie	 swoich	 sił	 w	 następują-
cych	konkurencjach:	biegi	przełajowe	dziewcząt,	
rozgrywki	piłki	nożnej	chłopców,	szkolny	turniej	
tenisa	stołowego.
	 Jeszcze	 pod	 koniec	 września	 drużyna	
dziewcząt	 GTE	 zajęła	 drugie	 miejsce	 w	 sztafe-
cie	 biegów	 przełajowych	 szkół	 gimnazjalnych	
w	 Cieszynie,	 tracąc	 jedynie	 3	 sekundy	 do	 zwy-
cięzcy.	6	października	na	szczeblu	powiatowym	
w	Chybiu	stawiło	się	14	reprezentacji	z	powiatu	
cieszyńskiego.	 Nasze	 dziewczęta	 zajęły	 7	 miej-
sce,	 plasując	 się	 tym	 samym	w	połowie	 stawki.	
Reprezentantkami	 naszej	 szkoły	 były:	 Barbara	
Lipka,	 Patrycja	 Kisza,	 Agata	 Karolonek,	 Zofia	
Korcz,	Edyta	Górniok,	Julia	Murańska,	Róża	Wa-
rzecha	oraz	Ewa	Czerch.
	 7	 października	 –	 chłopcy	 z	 gimnazjum	
wywalczyli	 III	 miejsce	 w	 mistrzostwach	 szkół	
gimnazjalnych	 Cieszyna.	 Skład	 reprezentacji	
chłopców	wyglądał	następująco:Aleksander	Kar-
piński,	Adam	Machinko,	Marek	Wajda,	Tomasz	
Skrond,	Dawid	Morys,		Tomasz,	Kostka	Wojtek,	
Maciek	Jagiełło,	Patryk	Wójtowicz	oraz	Tobiasz	
Jankowski.	
	 14	października	w	ramach	zajęć	opiekuń-
czych	oferowanych	przez	 szkołę	w	dniu	Święta	
Komisji	 Edukacji	 Narodowej,	 miłośnicy	 tenisa	
stołowego	 rozegrali	 szkolny	 turniej	w	 tej	dyscy-
plinie.		I	miejsce	zajął	Patryk	Wójtowicz	z	klasy	
2bg,	II	miejsce	Tomek	Pelar	z	klasy	3ag	a	miejsce	
III	Wojtek	 Dec	 z	 klasy	 2ag.	W	 ten	 sposób	 wy-
łonieni	 najlepsi	 zawodnicy	 będą	 reprezentować	
szkołę	na	szczeblu	międzyszkolnym.	
	 Chłopcy	 z	 klas	 pierwszych,	 podczas	 za-
stępstwa	 na	 lekcjach	 wychowania	 fizycznego	
mieli	 okazję	 do	 obejrzenia	 nietypowej	wystawy	
zorganizowanej	 na	 Zamku	 Przedsiębiorczości	 
i	Sztuki	w	Cieszynie.	Była	to	wystawa	zatytułowa-
na	„	Nie	tylko	Chińczyk,	czyli	gry	planszowe	na	
zamku”.	Zobaczyli	tam	wiele	rodzajów	gier	plan-
szowych.	 Pojawił	 się	 tradycyjny	 CHIŃCZYK,	 
a	także	gry	historyczne	czy	bitewne	z	ręcznie	ma-
lowanymi	figurkami.	 Po	 obejrzeniu	 eksponatów,		
mogli	 spróbować	 własnych	 sił	 w	 grze.	 Grając	 
w	planszówki	można	nauczyć	się	logicznego	my-
ślenia	 oraz	 doświadczyć,	 że	 nauka	 poprzez	 za-
bawę	jest	przyjemna!	Ponadto	gry	planszowe	to	
bezpośredni	kontakt	z	drugim	człowiekiem,	dzię-
ki	nim		uczymy	się	budować	relacje	towarzyskie.	

Rajd szkolny

10-lecie SPTE - gościnny występ

Dagmara Jagucka-Mielke
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Skromny jubileusz SPTE - ogromny 

trud i wielka radość

	 Za	 nami	 kolejny,	 bogaty	 w	 wydarzenia	 paź-
dziernik.	 	 Na	 dobre	 rozpoczęła	 się	 nauka	 w	 SPTE.	
Młodsze	 klasy	 	 wykorzystały	 słoneczną	 pogodę	 i	 po-
jechały	na	wycieczkę	do	„Koziej	zagrody”	,	gdzie	mo-
gły	zapoznać	się	z	produkcją		koziego	sera	oraz	innych	
mlecznych	artykułów.	Klasa	6b	spędziła	jedno	popołu-
dnie	w	Dębowcu	wspólnie	z	rodzicami		i	wychowawcą	
Magdaleną	Glac.		 	Spędzony	wspólnie	czas	wypełniła		
zabawa,	pieczenie	kiełbasek,	rozmowy.		
	 Zdecydowanie	 najważniejszym	 dniem	 dla	 na-
szej	szkolnej	społeczności	był		14	październik.	Święto-
waliśmy	podwójnie,		z	racji	Dnia	Edukacji	Narodowej		
a		także	naszego	jubileuszu	-	10-lecia	SPTE.	Dzień	był	
uroczysty.	Rano	uczniowie	złożyli	życzenia	nauczycie-
lom,	 a	 później	 obejrzeli	 program	 artystyczny,	 do	 któ-
rego	 scenariusz	 napisała	 Katarzyna	 Krzempek-Śleziń-
ska.	Podczas	prezentacji	historii	planety	o	tajemniczej	
nazwie	 „Cyberinterligonia”	 i	 wycieczce	 robotów	 do	
SPTE,	 swój	 artystyczny	 talent	 zaprezentowali	 ucznio-
wie	 z	 kółka	 teatralnego:	Helena	Kasperek,	Olaf	Wolt-
man,	 Kamil	 Szarzec,	 Eryka	 Hławiczka,	 Klaudia	 Ka-
rolak	 ,	Bartek	Siekierka,	Zosia	 Iveljić,	 Paweł	Skrond,	
Marcelina	 Forszpaniak,	 Łukasz	 Wesołowski,	 Hugon	
Jamróz,	 Zofia	 Teper,	Anna	 Hernik,	 Iga	 Pyra,	Anabel	
Wołoszyn,	Paulina	Panek,	Karolina	Grusiecka,	Oliwia	
Łośko,	Wojtek	Górniak,	Bartek	Korzeń,	Mikołaj	Łacek,	
Mikłaj	Swakoń,	Szymon	Grzybek.	Pięknie	zaprezento-
wał	 się	nasz	 szkolny	chórek,	który	przygotowała	Gra-
żyna	Mrowiec.	Wrażenie	 na	 widzach	 zrobiły,	 przygo-
towane	przez	nauczycieli,	stroje	robotów,		scenografia	
składająca	się	z			rakiety,	planet,	wieży	kontroli	lotów.	
Po	 części	 artystycznej	 każda	 klasa	 robiła	 pamiątko-
we	 zdjęcie.	 Jednym	 z	 ciekawszych	 punktów	 naszego	
szkolnego	święta	było	przygotowanie		kartek	z	pracami	
uczniów,	które	zawierały	życzenia,	opowiadania	z	wi-
zją	przyszłości	naszej	szkoły,	wiersze,	wskazówki	dla	
przyszłych	pokoleń.	O	12.45	podczas	szkolnego	apelu	–	
przewodniczący	Samorządu	Szkolnego	włożył	wszyst-
kie	karty	do	kapsuły,	która	zostanie	zakopana	na	terenie	
szkolnego	 ogródka	 (z	 przyczyn	 atmosferycznych	 nie	
mogliśmy	jej		zakopać).	Dla	naszych	uczniów		było	to	
nie	 lada	przeżycie,	wielkie	emocje,	ponieważ	dopiero	
podczas	kolejnego	jubileszu,	tym	razem		20-lecia	SPTE,	
kapsuła	zostanie	odkopana	i	otwarta.	Dzięki	zaangażo-
waniu	Rady	Rodziców,	uczniowie	mogli	częstować	się	
mufinkami		i	soczkami.
	 Po	południu		odbyła	się	część	oficjalna.	Wśród	

zaproszonych	 gości	 był	 Burmistrz	 Miasta	 Cieszyna	
Ryszard	 Macura,	 posłanka	 na	 Sejm	 Rzeczpospolitej	
Polskiej	Aleksandra	Trybuś–Cieślar,	Dyrektor	Zespołu	
Jednostek		Oświatowych	Bogdan	Ficek,	dyrektorzy	cie-
szyńskich	szkół	podstawowych,	dyrektor	i	wicedyrektor		
zaprzyjaźnionej	z	nami	SP	nr2	Towarzystwa	Szkolnego	
im.	Mikołaja	Reja	z	Bielska	Białej,		przedstawiciele	Za-
rządu	Towarzystwa	Ewangelickiego	im.	ks.	Franciszka	
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Michejdy	 oraz	 dyrektorzy,	 nauczyciele,	 pra-
cownicy	placówek	prowadzonych	przez	TE,	
gościliśmy	 także	 absolwentów,	 rodziców	 
i	sympatyków	naszej	szkoły.	To	nasze	szkol-
ne	święto		dostarczyło	wiele	radości	i	chwil	
pełnych	wzruszeń.	Usłyszeliśmy	wiele	pięk-
nych	 życzeń.	 Nie	 zabrakło	 ciepłych	 słów	
od	 burmistrza	 Ryszarda	Macury	 i	 Bogdana	
Ficka	–	byłego	burmistrza,	który	był	obecny	
podczas	 naszej	 inauguracji.	 W	 trakcie	 uro-
czystości	 głos	 zabrał	 prezes	 Towarzystwa	
Ewangelickiego	ks.	Janusz	Sikora,	który	pod-
kreślił,	że	 jesteśmy	kolejną	placówką,	która	
wpisuje	się	w	bogatą	historię	protestanckich	
tradycji	oświatowych,	związanych	z	historią	
Placu	Kościelnego.	Do	życzeń	dołączyli	 się	
nasi	 absolwenci	 –	 obecnie	 uczniowie	 GTE	 
i	zaprezentowali	krótki	program	artystyczny.	
Zaprezentowali	 się	 także,	 po	 raz	 drugi	 już	 
w	 tym	 dniu,	 nasi	 artyści.	 Publiczność	 była	
pod	 wrażeniem	 	 popisów	 aktorskich,	 dlate-
go	 po	 występach	 rozległy	 się	 gromkie	 bra-
wa.	 Podczas	 uroczystości	 wręczono	 także	
nagrody	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	
-	Alicji	Czaudernie,	Annie	Hajdamowicz,	An-
nie	Walicy	-	za	zaangażowanie,	sumienność,	
wspieranie	 inicjatyw	 szkolnych,	 kreatyw-
ność,	kształtowanie	pozytywnego	wizerunku	
szkoły	w	środowisku	lokalnym.
	 I	tak	podsumowaliśmy	10	lat	naszej	
wspólnej	 pracy	 w	 SPTE	 -	 placówce,	 która	
nas	łączy	i	mobilizuje	do	podejmowania	ko-
lejnych	 wyzwań,	 działań.	 Musimy	 bowiem	
pamiętać,	 	że	„idziemy	przez	świat	 i	światu	
dajemy	 kształt	 przez	 swoje	 czyny”...	 Sobie	
wystawiając	świadectwo.
                                                                                                                                        

Joanna Gibiec-Smierna

Foto: Beata Macura
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Przedszkole TE

	 W	naszym	przedszkolu	dzieci	jedzą	smaczne,	
zdrowe,	domowe	posiłki.
	 Wszystkie	 posiłki	 są	 przygotowywane	 „od	 
a	 do	 z”	 przez	 nasze	 panie	 kucharki.	 Przebojem	 na-
szych	śniadań	są	pasty	różnego	rodzaju,	obiad	to	na-
leśniki	i	zupa	pomidorowa,	a	podwieczorki	to	różne-
go	 rodzaju	 ciasta.	Dbamy	nie	 tylko	o	 różnorodność	
jadłospisu	dla	dzieci		które	mogą	wszystko	jeść,	ale	
także	o	wszystkich	alergików.	W	naszym	przedszkolu	
mamy	dzieci	bezglutenowe	i	z	różnymi	nietolerancja-
mi	pokarmowymi.	Dla	tych	dzieci	panie	kucharki	go-
tują	posiłki	z	odpowiednich	dla	nich	produktów.	Jest	
to	naszym	sukcesem,	ponieważ	nawet	najtrudniejsze	
diety	z	powodzeniem	są	stosowane	przez	nasze	panie	
kucharki	i	dzieci	z	alergiami	tak	jak	większość,	mogą	
jeść	ciasta	czy	inne	smakołyki.
	 Dbając	o	zdrowe	nawyki	przedszkolaków,	za-
praszamy	do	przedszkola	różnych	gości,	którzy	także	
zachęcają	dzieci	do	częstego	spożywania	naturalnych,	
zdrowych	 i	 ekologicznych	 produktów	 (spotkanie	 
z	 pszczelarzem	 zakończyło	 się	 bardzo	 słodką	 degu-
stacją	 miodu).	 Drugie	 śniadanie	 w	 naszym	 przed-
szkolu	 to	 zawsze	 owoce	 z	 dodatkiem	 warzyw,	 np.	
marchewki	bądź	soków	owocowych.
	 Nauczycielki	 od	 lat	 prowadzą	 edukację	 od-
powiedniego	 odżywiania	 przez	 organizowanie	 róż-
nych	warsztatów,	np.	Święto	marchewki,	Owocowe	
wariacje,	 itp.	 Raz	 w	 miesiącu	 dzieci	 samodzielnie	
przygotowują	kanapki		bądź	sałatki	z	ekologicznych	
produktów	 zachęcających	 do	 spożywania	 jak	 naj-
większej	ilości	warzyw	i	owoców.
	 Zachęcamy	do	zapoznania	się	z	naszą	ofertą	 
i	do	śledzenia	przedszkolnych	jadłospisów.

Wyjazd grupy Sówek i Żabek  
do Etno Chaty i gospodarstwa agroturystycznego w Równi  

Owocowe święto grupy Żabek i Sówek       

Grażyna Podżorska
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Zapraszamy wszyst-

kich na spotkanie 

z dietetykiem do 

Przedszkola Towarzy-

stwa Ewangelickiego 

16.11.2015  

o godzinie 16.30.  

W programie spotkania 

omówienie  - nietoleran-

cji pokarmowej i zwią-

zanych z tym alergiami, 

jak je rozpoznać  

i jak wyeliminować.
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Święto pieczonego ziemniaka grupy Pszczółek i Biedronek   

Zdjęcia grup Motylków, Pszczółek i Biedronek w fikołku w Ustroniu     

Święto pieczonego ziemniaka grupy Pszczółek i Biedronek   
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Zaproszenie do udziału w konkursie 

„Reformacja i Ja”

 Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. Ks. F. Michejdy w Cieszynie wraz z prowa-
dzonymi przez siebie szkołami zaprasza do uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Reforma-
cja i Ja”. Tym konkursem Towarzystwo Ewangelickie pragnie włączyć się w obchody 500-le-
cia Reformacji. 
Patronat nad organizowanym konkursem objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej – ks. Jerzy Samiec.
 Celem konkursu jest przybliżenie uczniom wartości Reformacji, pokazanie aktualności 
tej idei oraz zachęcenie do zastanowienia się nad pytaniem, co dzisiaj oznacza dla mnie oso-
biście Reformacja.
 Udział w konkursie chcemy zaproponować szkołom publicznym oraz przedszkolom 
w obrębie Diecezji Cieszyńskiej (przy współpracy np. katechetów). Uczestnikami konkursu 
będą również dzieci i uczniowie z placówek prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie 
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące). 
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 5 grup wiekowych (przedszkola, szkoły podsta-
wowe klasy 1-3 oraz 4-6, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Prace mogą być w formie 
literackiej lub innej (plastycznej, rzeźbiarskiej, komputerowej). Przedszkola obowiązuje te-
matyka: „Symbole Reformacji”. 
 Planowane ogłoszenie rozpoczęcia konkursu to dzień 31 października 2015 r.  Na pra-
ce uczestników czekać będziemy do 31 marca 2016 r.
 Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje konkursowe będą dostęp-
ne na stronie www.tecieszyn.pl . Wydrukowany będzie plakat zapraszający do uczestnictwa  
w konkursie, informacje o nim ukażą się również w prasie ewangelickiej oraz na stronach 
internetowych.
Udział w konkursie proponujemy połączyć ze spotkaniami organizowanymi w szkołach  
i przedszkolach z zaproszonymi osobami, które mogą przybliżać cele Reformacji. 
 Fundatorem nagród dla zwycięzców oraz wyróżnionych prac w każdej kategorii wie-
kowej jest  Towarzystwo Ewangelickie. Wybrane prace zostaną również wydane w formie 
drukowanej.
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Chóry, muzyka ...
SACRUM 

w OPERZE
	 4	 października	 2015	 roku,	w	 ko-
ściele	Jezusowym	w	Cieszynie,	odbył	się	
finałowy	 koncert	 XXIV	 edycji	 Między-
narodowego	Festiwalu	Muzyki	Wokalnej	
Viva	 il	 Canto.	 Został	 on	 zatytułowany	
„Sacrum	w	operze”.	Tym	razem	został	on	
upiększony	 przez	 Filharmonię	 Zabrzań-
ską	pod	batutą	Sławomira	Chrzanowskie-
go,	 solistów	 oraz	 Reprezentacyjny	 Chór	
Uniwersytetu	 Śląskiego	 „Harmonia”,	
przygotowany	 przez	 Izabellę	 Zielecką-
-Panek.	
	 Koncert	 był	 dość	 nietypowy.	
Spowodowane	 to	 było	 niecodziennym	
ustawieniem	 chóru,	 który	 nie	 został	 usy-
tuowany	 za	 orkiestrą,	 tak	 jak	 to	 zwykle	
bywa,	lecz	w	ławkach.	
	 Koncert	rozpoczął	się	od	znanego	
utworu	„Va	Pensiero”	z	opery	„Nabucco”	
Giuseppe	Verdiego.	Został	on	wykonany	
przez	 chór	 oraz	 orkiestrę,	 po	 czym	 sło-
wem	przywitała	nas	Małgorzata	Mednel-
-Miśka,	 zapowiadając	 jednocześnie	 ko-
lejne	utwory,	którymi	były	aria	Nabucca	
Dio	di	Giuda	(również	z	Opery	Nabucco)	
w	 wykonaniu	 solisty	 Stanisława	 Kufly-
uk’a	 oraz	 aria	 Desdemony,	 Ave	 Maria	 
z	 „Otella”	 Giuseppe	 Verdiego	 w	 wyko-
naniu	Katarzyny	Oleś-Blacha.	Następnie	
mieliśmy	 okazję	 wysłuchać	 Liber	 scrip-
tus	 z	 „Requiem”	 Verdiego.	 Tym	 razem	
w	 wykonaniu	 nie	 tylko	 solistki,	 Anny	
Lubańskiej,	 ale	 również	 chóru.	 Następ-
ny	 utwór	 nadal	 utrzymywał	 nas	 w	 mu-
zyce	Verdiego,	 a	 była	 nim	 aria	 Leonory	
z	 „Mocy	 przeznaczenia”	 w	 wykonaniu	
Anny	Wiśniewskiej.	
	 Następnie	 przenieśliśmy	 się	 
w	 muzykę	 polskiego	 kompozytora,	 Sta-
nisława	Moniuszki	 i	 jego	 opery	 „Strasz-
ny	Dwór”,	 z	 której	 to	 usłyszeliśmy	 arię	
Stefana	 z	 kurantem,	 wykonaną	 przez	
Dominika	 Sutowicza.	 Następnie	 Anna	
Wiśniewska	zaśpiewała	wraz	z	chórem	IV	
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scenę	opery	Halka,	tego	samego	kompozytora	po	czym	
na	 chwilę	 znów	 wróciliśmy	 do	 twórczości	 Giuseppe	
Verdiego.	 Mogliśmy	 usłyszeć	 duet	 Gildy	 i	 Rigoletta	
w	wykonaniu	Katarzyny	Oleś-Blachy	oraz	Stanisława	
Kuflyuka.
	 Kolejnym	 kompozytorem,	 którego	 twórczość	
mogliśmy	odnaleźć	w	trakcie	koncertu,	był	Camille	Sa-
int-Saens.	A	dokładniej	mówiąc	aria	Dalili	Mon	coeur	
s’ouvre	a	ta	Voit	z	opery	„Samson	i	Dalila”	w	wykona-
niu	pani	Lubańskiej.	Następnie	Anna	Wiśniewska	wraz	
z	Dominikiem	Sutowiczem	wykonali	 pieśń	 z	 IV	aktu	
opery	„Trubadur”	–	D’amor	sull’ali	rosee.	Solistom	to-
warzyszył	chór.	
	 Następnie	 zostaliśmy	 wprowadzeni	 w	 twór-
czość	Vincenzo	Belliniego.	Usłyszeliśmy	 arie	Normy	 
z	I	aktu	opery	„Norma”,	Casta	diva…	Ah!	Bello	a	me	ri-

torna	w	wykonaniu	Katarzyny	Oleś-Blachy	oraz	chóru.	
W	następnym	utworze,	również	z	towarzyszeniem	chó-
ru,	można	było	usłyszeć	głos	Anny	Lubańskiej	wyko-
nujący	Agnus	Dei	z	Małej	Mszy	Uroczystej	Rossiniego.	
	 Rozpoczęliśmy	 twórczością	 Giuseppe	 Verdie-
go	i	na	niej	też	zakończył	się	koncert.	Finał	aktu	I	opery	
„Tosca”	Te	deum,	 rozbrzmiał	w	murach	kościoła	 Jezu-
sowego.	Solo	wykonał	Stanisław	Kyflyuk,	stojąc	dum-
nie	na	ambonie.	Wielkim	Te	deum	zabrzmiała	również	
Harmionia.	
	 Całemu	 koncertowi	 akompaniowała	 Orkie-
stra	Symfoniczna	Filharmonii	Zabrzańskiej	pod	batutą	
Sławomira	 Chrzanowskiego.	 Słowem	 prowadziła	 nas	
przez	cały	czas	Małgorzata	Mednel-Miśka.	

Kornelia Dorighi

Przy szabasowych świecach
	 W	 piątkowe	 popołudnie	 2	 października	w	 ko-
ściele	 Jezusowym	 w	 Cieszynie	 mieliśmy	 okazję	 wy-
słuchać	 koncertu	 pt.	 „Przy	 szabasowych	 świecach".	
Tradycyjnie	 już,	 zorganizowany	 przez	 Fundację	Zdro-
wia	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 koncert	miał	 charakter	 do-
broczynny.	Cały	dochód	z	koncertu	 został	 tym	 razem	
przeznaczony	 na	 zakup	 nowoczesnego	 aparatu	 USG	
do	 diagnostyki	 onkologicznej	 dla	 Szpitala	 Śląskiego	 
w	Cieszynie.	Jak	zapewniali	organizatorzy,	sprzęt	będzie	
wykorzystywany	w	nowoczesnej	diagnostyce	 i	będzie	
służył	mieszkańcom	 powiatu	 cieszyńskiego.	 Podobne	
inicjatywy	 są	 organizowane	 przez	 Fundację,	 Szpital	
Śląski	w	Cieszynie	i	Starostwo	Powiatowe	od	6	lat.	Ze-
brane	dotychczas	środki	pieniężne	pozwoliły	m.in.	na	
zakup	 elektromiografu	 dla	 oddziału	 neurologicznego,	
laparoskopu	 dla	 oddziału	 ginekologiczno-położnicze-
go,	napędu	ortopedycznego	dla	oddziału	chirurgii	ura-
zowo-ortopedycznej,	 lasera	 dla	 oddziału	 urologiczne-

go,	oraz	aparatu	do	hemodializy,	czyli	sztucznej	nerki,	 
o	który	wzbogaciła	się	stacja	dializ.	
	 Już	po	raz	drugi	w	tym	przedsięwzięciu	wzięła	
udział	Orkiestra	Kameralna	i	soliści	pod	dyrekcją	Jean	
Claude'a	Hauptmanna.		
	 Licznie	 zgromadzona	 w	 kościele	 Jezusowym	
publiczność,	 za	 sprawą	 solistów	 i	 Orkiestry	Kameral-
nej	pod	dyrekcją	Jean	Claude'a	Hauptmanna	 i	Wojcie-
cha	Wantuloka	przeniosła	się	w	świat	melodii	i	pieśni	
żydowskich,	 przeplatanych	 poezją	 i	 opowiadaniami	 
o	 cieszyńskiej	 społeczności	 żydowskiej.	 Słowem	pod-
czas	koncertu	służyła	Anita	Binek,	ks.	Adrian	Korczago	 
i	Marzanna	Korczago.	Przywołane	przez	nich	opowia-
dania	żydowskie	i	poezja	miały	na	celu	odtworzenie	pa-
mięci	o	społeczności	żydowskiej,	która	współtworzyła	
koloryt	wiosek	i	miast	Ziemi	Cieszyńskiej.	Koncert	cie-
szył	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem,	zakończył	się	
owacją	na	stojąco	i	wielkimi	brawami.	
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	 Publiczność	dopisała	również	podczas	zbiór-
ki	 pieniężnej,	 ponieważ	 udało	 się	 zebrać	 ponad	 12	
tysięcy	 złotych.	 Miałam	 zaszczyt	 i	 ogromną	 przy-
jemność	pełnić	podczas	koncertu	funkcję	kwestującej	
–	 tym	większą,	 że	 była	 to	 prawdziwa	muzyczno-po-
etycka	uczta.	Już teraz – w imieniu organizatorów 

- zapraszam na następny koncert w przyszłym roku!

Aleksandra Trybuś - Cieślar

Foto: Beata Macura
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Jubileusz Chóru w Hażlachu
	 W	 niedzielę	 11	 października	 od	
godziny	 16.00	 mury	 kościoła	 ewangelic-
kiego	w	Hażlachu	rozbrzmiewały	śpiewem	 
i	muzyką.	 Swój	 Jubileusz,	 95	 lecie	 istnie-
nia,	 obchodził	 miejscowy	 chór	 miesza-
ny	 Hażlach-Zamarski.	 Z	 tej	 okazji	 przed	
licznie	 zebraną	 publicznością	 wystąpił	
Chór	 Jubilat,	 który	 koncertował	 razem	 
z	zespołem	instrumentalnym	oraz	zespołem	
młodzieżowym.	Na	 apel	 dyrygent	Krysty-
ny	 Penkały	 do	 uroczystego	 koncertu	 chó-
ru	włączyli	się	chórzyści	z	lat	poprzednich	 
i	w	ten	to	sposób	zebrani	mogli	wysłuchać	
koncertu	 wielkiego	 	 Chóru	 Jubileuszowe-
go.	A	przeżycie	muzyczne	było	naprawdę	
znakomite.
	 Koncert	 został	 podzielony	 na	 kil-
ka	części.	W	pierwszej	Chór	Jubileuszowy	 
z	 towarzyszeniem	 zespołu	 instrumental-
nego	 wykonał	 m.in.	 pieśni	 z	 Taize	 oraz	
utwory	Mozarta,	Verdiego	i	Hanusiewicza.	
Przepięknie	 zabrzmiał	w	 tej	 części	 „Chór	
niewolników”	Verdiego.	W	części	 drugiej	
wystąpił	Chór	 Jubileuszowy	samodzielnie	
w	utworach	 	 „Pan	mój	Odkupiciel”	 	 oraz	
„Nie	 opuść	 mnie”.	 Następnie	 Zespół	Mło-
dzieżowy,	działający	od	dwóch	lat	w	Haż-
lachu,	 zaprezentował	 dwie	 pieśni	 „Tak	
wielki	jest	Bóg”		i	„Święć	się	imię	twoje”.
	 Z	 	 kolei	 	 połączony	 Chór	 Jubile-
uszowy	razem	z	Zespołem	Młodzieżowym		
wykonał	 utwór	 „Duszo	 ma	 Pana	 chwal”	 
M.	Redmana.
	 W	części	przedostatniej	Chór	Jubi-
leuszowy	 przedstawił	 „Pieśń	 dziękczynną		
Zbawionych”	 z	 solo	 Bożeny	 Krupy	 oraz	
„Hallelujach”	 L.	 Cohena.	 Wszystkie	 pre-
zentowane	 wcześniej	 utwory	 nagradzane	
były	 gromkimi	 oklaskami,	 jednak	 „Halle-
lujach”	L.	Cohena	spotkał	się	ze	szczegól-
nie	ciepłym	przyjęciem.	
	 Finał	koncertu	to	„Hymn	III	Tysiąc-
lecia”	M.	Gałęskiego	w	wykonaniu	Chóru	
Jubileuszowego	wraz	z	Zespołem	Młodzie-
żowym	z	solowym	śpiewem	M.	Cienciały	
i	 S.	 Sojki.	 Zabrani	 na	 stojąco	 oklaskami	
wyrazili	 swoje	 uczucia	 po	 tej	 muzycznej	
uczcie,	dziękując	wszystkim	wykonawcom	
za	śpiew	i	muzykę.	Ten	dzień	nie	był	tylko	
związany	 z	 95-leciem	 chóru	 mieszanego	

60-lecie chóru

Chór we wczesnych latach powojennych. 
W środku dyrygent A. Lipka

Zjazd młodzieży i chórów w Hażlachu. 
W środku ks. Nierostek

Występy regionalne w Volkmarsen
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Hażlach-Zamarski,	 ale	 także	 jubileuszem	 40-lecia	 dy-
rygentury,	 tym	 chórem	 przez	 panią	 	 Krystynę	 Penka-
ła.	Podziękowania	i	kwiaty	dla	chóru	wręczali	na	ręce	
dyrygentki	przedstawiciele	innych	chórów	działających	 
w	 parafii,	 Proboszcz	 Parafii	 ks.	 Janusz	 Sikora,	 chóry	
z	parafii	 rzymskokatolickich	z	 terenu	Gminy	Hażlach,	
Wójt	Gminy	Hażlach	i	Przewodnicząca		Rady	Gminy.
	 Filiał	 Hażlach	 był	 i	 jest	 zawsze	 rozśpiewaną	
częścią	 parafii	 cieszyńskiej.	To	 potwierdzają	wszyscy	
księża,	 którym	przyszło	 służyć	w	Hażlachu.	 Początki	
chóru	w	Hażlachu	 to	 rok	1920,	kiedy	 to	 z	 inicjatywy	
ks.	Józefa	Nierostka	zostaje	założony	Związek	Polskiej	
Młodzieży	 Ewangelickiej.	 Podstawową	 działalnością	
Związku	była	muzyka,	w	tym	śpiew.	W	okresie	przed-
wojennym	i	krótko	po	1945	roku	praktycznie	Związek	
Polskiej	 Młodzieży	 Ewangelickiej,	 chór	 czy	 też	 dzia-
łalność	 młodzieżowa,	 rozumiana	 w	 dzisiejszym	 poję-
ciu,	 stanowiły	 jedną	 całość.	 Pierwszym	 dyrygentem	
chóru	był	miejscowy	nauczyciel	Karol	Broda	–	ojciec	
późniejszego	 Kuratora	 Parafii	 cieszyńskiej	 A.	 Brody	 
i	dyrektora	Zakładu	Doświadczalnego	Gospodarki	Sta-
wowej	 PAN	w	Gołyszu	 J.	 Brody.	W	 tym	 czasie	 chór	
prowadzi	ożywioną	działalność	śpiewaczą,	koncertując	
na	nabożeństwach	w	Hażlachu	oraz	w	innych	okolicz-
nych	zborach.	W	1928	roku	zorganizowano	zjazd	chó-
rów	w	Hażlachu,	na	który	przybyła	młodzież	i	chórzy-
ści	z	Warszawy,	Łodzi	 i	Cieszyna.	W	roku	1931	roku	
odchodzi	 z	 Hażlacha	 	 K.	 Broda.	 Dyrygenturę	 chóru	
przejmuje,	 podobnie	 jak	 wcześniej,	 także	 nauczyciel,		
Józef	Raszka	z	Simoradza.	Oprócz	śpiewania	młodzież	
organizuje	wycieczki.	 Popularne	 zwłaszcza	 były	 „wy-
pady”	w	Beskid	Śląski.	Po	rocznym	pobycie	w	Hażla-
chu	J.	Raszka	zostaje	powołany	do	służby	wojskowej	
i	 dyrygentem	chóru	 zostaje	 	 nauczyciel	Adam	Fukała	
-	wielki	 społecznik	 i	miłośnik	przyrody.	Wojna	w	 spo-
sób	brutalny	przerywa	działalność	Związku	Młodzieży,	
w	tym	chóru.	Po	wojnie	przystąpiono	niezwłocznie	do	
reaktywowania	 Związku.	 Dyrygentem	 zostaje	 znów	
nauczyciel	 z	 Hażlacha	 Adolf	 Lipka.	 Wspomaga	 go	 
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w	 prowadzeniu	 chóru	 nauczyciel	 Jan	 Kula.	 Niestety,	
władze	szybko	rozwiązują	Związek	Polskiej	Młodzieży	
Ewangelickiej.	Działalność	młodzieżowa	zostaje	ogra-
niczona	do	chóru,	który	śpiewa	tylko	w	kościele.	Taka	
sytuacja	utrzymuje	się	do	1959	roku,	kiedy	do	parafii	 
w	Cieszynie	przybywa	młody	wikariusz,	ks.	Jan	Melcer.	
Przejmuje	on	opiekę	nad	młodzieżą	w	Hażlachu,	w	tym	
nad	chórem.	Przez	krótki,	wówczas,	czas	chór	w	Haż-
lachu	 śpiewał	 razem	z	 chórem	z	Dębowca.	Z	 tego	 to	
okresu	do	dzisiaj	mamy	kilka	szczęśliwych	małżeństw.	
W	dalszym	ciągu	dyryguje	chórem	Jan	Kula,	człowiek	
niezwykle	 uzdolniony,	 znany	 kronikarz	 i	 malarz,	 wy-
różniony	w	1999	roku	„Laurem	Srebrnej	Cieszynianki”.	
Przemiennie	wspomaga	go	w	prowadzeniu	chóru	póź-
niejszy	organista,	Gustaw	Obracaj.	Młodzież	Hażlacha	
pod	przewodnictwem	ks.	Jana	Melcera	wystawia	sztuki	
sceniczne	na	terenie	parafii	oraz	w	parafiach	sąsiednich.			
	 Patrząc	wstecz	 na	 postacie	 dyrygentów	 chóru	
,należy	 podkreślić	 ogromną	 rolę	 ówczesnych	 nauczy-
cieli	 w	 krzewieniu	 życia	 muzycznego	 i	 społecznego.	
Do	tych	przepięknych	tradycji	nawiązuje	obecna	dyry-
gentka,	także	nauczycielka	i	społecznik,	członek	Syno-
du	Kościoła,	Krystyna	Penkała.	
	 Pod	 koniec	 lat	 siedemdziesiątych	 ubiegłego	
wieku	 nastąpiło	 ostateczne	 połączenie	 chóru	 z	 Haż-
lacha	 z	 chórem	w	Zamarskach.	Od	 tego	 czasu	 batutę	
przejmuje	właśnie	Krystyna	Penkała	 i	 rozpoczyna	 się	
właściwie	 drugie	 życie	 chóru.	 Połączony	 chór	 wystę-

puje	na	wszystkich	ważniejszych	uroczystościach	para-
fialnych	 i	 towarzyszy	 zborownikom	w	 chwilach	 rado-
snych	i	smutnych.	Przy	chórze	działał	wówczas	zespół	
folklorystyczny,	który	prezentował	pieśni	 i	 tańce	ludo-
we,	w	 tym	ze	Śląska	Cieszyńskiego.	Chór,	 będąc	 am-
basadorem	kultury	polskiej,	prezentował	piękne	stroje,	
pieśni	i	tańce	w	kraju	i	zagranicą.	Wielki	rozgłos	przy-
niosły	zwłaszcza	koncerty	w	Niemczech	w	Volkmarsen.	
Opiekunami	duchowymi	chóru,	oprócz	wspominanych	
wcześniej	ks.	Józefa	Nierostka	i	ks.	Jana	Melcera,	byli:	
ks.	Kornel	Undas,	 ks.	Wojciech	Pracki,	 ks.	Krzysztof	
Śledziński,	ks.	Grzegorz	Brudny	i	obecnie	ks.	Marcin	
Podżorski.	
	 W	 dalszym	 ciągu	 podtrzymywana	 jest	 przed-
wojenna	tradycja	wycieczek	i	wyjazdów	chóru		do	cie-
kawych	miejsc	w	kraju,	a	z	uwagi	na	zmienioną	rzeczy-
wistość,	obecnie	 także	za	granicę.	Zawsze	przy	 takiej	
okazji	chór	śpiewa	w	miejscowej	parafii.	Wielką	inicja-
tywę	wykazuje	w	tym	Prezes	Chóru	Piotr	Witoszek.	
	 Obecnie	trudno	sobie	wyobrazić	życie	religijne	
w	filiałach	Hażlach	czy	Zamarski	bez	chóru	mieszane-
go.	Jego	śpiew	towarzyszy	już	nam	od	95	lat	i	życzymy	
chórzystom,	a	przede	wszystkim	dyrygent	Pani	Krysty-
nie	Penkała,	dużo	sił	w	tej	odpowiedzialnej	służbie.
	 Dziękujemy	także	za	ciągłą	gotowość	do	służ-
by	na	chwałę	Panu.

Jan Król   

Chór Hażlach – Zamarski w Brennej
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	 niedzielę	 02.08.2015,	 na	 zaproszenie	 ks.	
Romana	 Kluza	 oraz	 rady	 parafialnej	 z	 Brennej,	 nasz	
chór	wziął	udział	w	pamiątce	założenia	i	poświęcenia	
kościoła.	Uroczystość	rozpoczęła	się	porankiem	pieśni,	

w	którym	wystąpił	chór	z	Brennej,	zespół	młodzieżowy,	
diecezjalna	orkiestra	oraz	nasz	chór.
	 Nabożeństwo	 poprowadził	 proboszcz,	 a	 Sło-
wem	Bożym	służył	ks.	Marcin	Pilch	z	Czeskiego	Cie-

szyna.	 Służyliśmy	
pieśnią	 również	 na	
nabożeństwie.	 Po	 na-
bożeństwie	 wszyscy	
uczestnicy	 zostali	
zaproszeni	 na	 poczę-
stunek,	w	którym	nie	
zabrakło	 jagnięciny	
oraz	 pysznych	 koła-
czy	 przygotowanych	
przez	 zborowników	
oraz	 „posypką”	 zro-
bianą	 przez	 samego	
proboszcza.
        

Piotr Witoszek
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Dzieci i młodzież ...

	 Co	 roku	w	wakacje	w	 naszej	 parafii	 odbywa-
ją	się	Tygodnie	Dobrej	Nowiny.	 	Dzieci	spotykają	się,	
żeby	 uczestniczyć	 we	 wspólnym	 śpiewie,	 opowiada-
niu	i	nauce	historii	i	wersetów	biblijnych	oraz	zabawie.	 
W	 tym	 roku	Dni	Dobrej	Nowiny	w	Ogrodzonej	 i	Ba-
żanowicach	odbywały	się	w	trzecim	i	piątym	tygodniu	
lipca.

Dni Dobrej Nowiny 
w Bażanowicach i Ogrodzonej

... w Bażanowicach

	 Tym	razem	na	naszych	wspólnych	spotkaniach	
mogliśmy	 poznawać	 różnych	 bohaterów	wiary,	 o	 któ-
rych	 opowiada	 nam	 Biblia.	 Nie	 zabrakło	 zabawy	 na	
świeżym	 powietrzu	 i	 zajęć	 plastycznych,	 w	 	 których	 
w	Bażanowicach	uczestniczyli	także	rodzice.
	 Każdego	dnia	mogliśmy	jeść	pyszne	ciasta	i	ka-
napki,	a	ks.	Łukasz	zatroszczył	się,	żeby	nie	zabrakło	
nam	tradycyjnych	żelków.
	 Ostatniego	dnia	w	piątek	pojechaliśmy	na	wy-
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... w Ogrodzonej

cieczkę	do	Zoo	w	Ostrawie	(Czechy).	
	 Chciałbym	 bardzo	 serdecznie	 podziękować	
dzieciom	za	 ich	udział,	 radość	 i	obecność	na	naszych	
spotkaniach	(w	obu	Tygodniach	Dobrej	Nowiny	uczest-
niczyło	 50	 dzieci).	 Dziękuję	 rodzicom	 za	 przyprowa-

dzanie	 dzieci	 na	 nasze	 spotkania	 i	 tym	 wszystkim,	 
którzy	w	różny	sposób	pomagali	nam	każdego	dnia.

ks. Łukasz Gaś
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„Świąteczna” szkółka niedzielna

	 W	tym	roku	po	raz	pierwszy,	podczas	
nabożeństwa	z	okazji	założenia	 i	poświęcenia	
miejscowego	kościoła	w	Hażlachu,	została	zor-
ganizowana	szkółka	niedzielna.	Pomysł	organi-
zacji	szkółek	podczas	różnych	świąt	zrodził	się	
niedawno,	jednak	ważne	jest,	by	była	to	„inna”	
szkółka	niż	w	normalną	niedzielę.	
 
	 Tym	 razem	 zaprosiliśmy	 Anię	 Olek,	
która	 prowadziła	 nasze	 spotkanie.	 Odwiedził	
nas	 również	 niezwykły	 gość	 –	 krasnal,	 który	
szukał	Kościoła	w	Hażlachu.	Motyw	ten	szcze-
gólnie	podobał	się	młodszym	dzieciom.	
 
	 Temat	 spotkania	 był	 związany	 z	 fun-
damentem.	 Słowo	 to	 najczęściej	 przewijało	
się	podczas	naszego	spotkania.	Fundament	był	
ważny	przy	budowie	Kościoła	w	Hażlachu,	ale	
najważniejsze	 jest	 to,	 że	Bóg	 chce	 być	 funda-
mentem	w	życiu	każdego	człowieka.	Stąd	wer-
set,	którego	mogliśmy	się	nauczyć,	a	który	jest	
zapisany	w	Liście	do	Kolosan	w	2.	 rozdziale:	
„Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak 
w Nim chodźcie, zbudowani na Nim”.  

Grażyna Pilich-Szymala

	 Gdy	Jezus	to	spostrzegł,	oburzył	się	i	rzekł	do	nich:	Pozwólcie	dziat-

kom	przychodzić	do	mnie	i	nie	zabraniajcie	im,	albowiem	takich	jest	Kró-

lestwo	Boże.	Zaprawdę	powiadam	wam,	ktokolwiek	by	nie	przyjął	Królestwa	

Bożego	jak	dziecię,	nie	wejdzie	do	niego.	I	brał	je	w	ramiona,	i	błogosła-

wił,	kładąc	na	nie	ręce.
Mr 10,14-16
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Kącik dla dzieci
Bożena Harwot-Podżorska

Pan Jezus ucisza burzę

 Pewnego dnia Pan Jezus i Jego uczniowie przepływali łodzią jezioro. Był to bardzo pracowity 
dzień. Pan Jezus czuł się zmęczony, dlatego zasnął mocno. Nagle rozpętała się burza.  Łódź zakołysała 
się jak mała łupinka, a fale rozbijały się o jej burty. Uczniowie przestraszyli się, że zatoną.

- „Ratuj nas Panie!" - krzyknęli.
- „Czego się boicie?" - zapytał obudzony Jezus.
Potem wstał rozkazał wiatrowi i falom, 
żeby się uspokoiły.
Burza ucichła. Wszyscy byli bardzo 
zdziwieni!
Nawet wiatr i fale są Mu posłuszne! - 
mówili zdumieni uczniowie.
Pan Jezus uratował swoich przyjaciół 
przed zatonięciem w czasie burzy. On 
ma wielką moc nad wiatrem, deszczem, 
morzem i nad całym światem.
Pan Jezus chce być także twoim przy-
jacielem! Chce Cię strzec, chce poma-
gać, a kiedy będziesz się bał, On może 
zabrać twój strach i ofiarować Ci swój 
pokój.
Pomódl się: Kochany Panie Jezu! 
Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem całego 
świata i że jesteś moim przyjacielem. 
Proszę, bądź przy mnie i zabierz ode 
mnie wszelki strach. Amen.

Pokoloruj	obrazek
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Znajdź poniżej po dwa wyrazy opisujące następujące 

osoby lub zjawiska:

- Jezus

- Uczniowie

- Pogoda

B M N H Z Y I C Ę 

Z  D  Z  I  W  I  E  N  I 

M  B  A  L  I  S  I  Ę  Ą 

Ę U S A E H AY I  

C R K G T O P L M 

Z Z P W R C B M L 

Ułóż werset biblijny zaczynając od największego, a kończąc 

na najmniejszym z liści:

„N _ _   _ _ _   _ _ _,    _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   z   _ _ _ _”

Izajasz _ _, _
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	 Marcin	 wyraźnie	 zagniewany	 rzucił	 do	 kąta	
Biblię.	-	Przecież	to	wszystko	nie	jest	prawdą	i	wołał.	-	
Nie,	to	na	pewno	nie	jest	prawdą	-	stwierdził	jeszcze	raz.	
A	stwierdzenie	to	odniosło	się	do	jednego	tylko	zdania,	
które	 znajdowało	 się	 na	 pierwszej	 stronie	 jego	Biblii.	
Brzmiało	ono:	„Powierz	Panu	drogę	swoją,	zaufaj	Mu,	
a	On	wszystko	 dobrze	 uczyni”.	Te	 słowa	 napisał	mu	
ojciec	 chrzestny	 jako	 dedykację	ma	 pierwszej	 stronie	
Biblii,	którą	mu	ofiarował.
	 Do	dzisiejszego	dnia	Marcin	ufał	 temu	słowu.	
Od	tej	chwili	przestał.	Nie	osiągnął	bowiem	celu,	jaki	
sobie	wytyczył	na	początku	roku	szkolnego.	Nie	prze-
szedł	do	następnej	klasy.	Zaufał	Bogu,	a	Pan	Bóg	mu	
nie	pomógł.	Teraz	będzie	musiał	opuścić	liceum	lub	po-
wtarzać	klasę.
-	Miałeś	 się	 bardziej	 dokładać	do	nauki	 -	 powiedziała	
matka,	gdy	przyniósł	świadectwo	do	domu.	Ojciec	na-
tomiast	 gniewał	 się	 bardzo:	 -	 Zrobiłeś	mi	 taki	wstyd.	
Nigdy	w	 życiu	 nie	 powtarzałem	 klasy.	 Zawsze	 i	mia-
łem	na	świadectwie	dobre	oceny.	Ale	oczywiście	mój	
synalek,	który	nie	chciał	się	uczyć,	może	sobie	na	coś	
takiego	pozwolić.	No	trudno,	teraz	musisz	wypić	piwo,	
którego	sobie	nawarzyłeś.	Marcin	spodziewał	się	tego.	
Znał	 ojca,	 który	 dzięki	 solidności	 i	 pracowitości	 do-
szedł	do	dość	wysokiego	stanowiska.	 Jego	pensja	nie	
była	może	najwyższa,	ale	dla	nich	zupełnie	wystarczała.	
Lecz	ojciec	miał	ambicję,	aby	jego	syn	ukończył	przy-
najmniej	liceum.	-	Chcę,	żebyś	kiedyś	miał	lepiej	aniże-
li	my	-	powtarzał	stale.
	 Świadectwa	 Marcina	 nigdy	 nie	 były	 nadzwy-
czajne.	 Poszedł	 jednak	 do	 liceum,	 gdyż	 tak	 chciał	 oj-
ciec.	 I	 wtedy	 chrzestny	 podarował	mu	Biblię.	 Słowo,	
które	mu	napisał	jako	dedykację,	wydawało	się	Marci-
nowi	jak	obietnica.	Bóg	mi	pomoże,	że	będę	się	lepiej	
uczył	-	i	powtarzał.
	 Początkowo	 szło	mu	 dość	 dobrze.	Miał	 tylko	
kłopoty	z	językiem	angielskim.	Po	prostu	nie	mógł	za-
pamiętać	słówek,	choć	się	naprawdę	bardzo	starał.	Bar-
dziej	aniżeli	inni.	Czasem	przez	całe	popołudnie	siedział	
nad	książkami.	Niekiedy,	 gdy	bardzo	długo	pracował,	 
a	niewiele	się	nauczył,	opuszczała	go	ochota	do	dalszej	
nauki.	Dość	miał	jej	również,	gdy	przynosił	złe	oceny	 
z	klasówek,	a	ojciec	gniewał	się	na	niego.	Czasem	my-
ślał	 o	 odpisaniu	 zadania	 domowego,	 jak	 to	 niektórzy	
robili.	Nie	chciał	jednak	oszukiwać.	To	przecież	grzech.	
Gdy	z	biegiem	czasu	zauważył,	że	pomimo	wielkiego	
wysiłku	nie	może	nadążyć,	wtedy	po	prostu	pozostawił	
rzeczy	swemu	biegowi	i	przyszło	to,	co	przyjść	musiało.
	 Za	 jednym	 zamachem	 stracił	 Marcin	 wszyst-
kich	kolegów.	Oni	mieli	starą	drogę	do	szkoły,	on	nową.	
Gdy	spotykał	ich	na	ulicy,	pozdrawiali	się	krótko	kiw-
nięciem	ręki,	lecz	nikt	się	nie	zatrzymywał.	Był	wykre-
ślony	z	ich	grona.

Marcin odnajduje drogę

	 W	 nowej	 szkole	 czuł	 się	 początkowo	 bardzo	
obco.	Znalazło	 się	 kilku	 chłopców,	 którzy	wyśmiewa-
li	 się	z	niego.	Z	biegiem	czasu	 jednak	 to	się	 skończy-
ło,	gdyż	Marcin	był	w	klasie	jednym	z	najsilniejszych	
chłopców.	Potrafił	sobie	zapewnić	autorytet.
	 Po	 upływie	 jakiegoś	 czasu	 znalazł	 też	 nowe-
go	przyjaciela,	któremu	było	na			imię			Piotr		i		który		
był	 	 	 synem	stolarza.	Piotr	zapraszał	go	często	do	sie-
bie.	Tam	razem	odrabiali	lekcje,	potem	grali	w	piłkę	lub	
wymyślali	 jakieś	inne	ciekawe	zajęcia.	Niekiedy	Piotr	
zabierał	Marcina	do	warsztatu	swego	ojca.	Ojciec	Pio-
tra	chętnie	widział	tam	chłopców.	Kiedyś	pokazał	Mar-
cinowi	wszystkie	maszyny	i	powiedział	do	niego:	
-	Jeżeli	masz	ochotę	na	majsterkowanie,	to	przyjdź	i	rób,	
co	zechcesz.	Drzewa	jest	tutaj	dosyć.
-	Dlaczego	nie	-	pomyślał	Marcin	i	rzeczywiście	zjawił	
się	następnego	dnia,	 aby	zrobić	 swej	 siostrze	kołyskę	
dla	lalek.
	 Ojciec	 Piotra	 dał	 mu	 potrzebne	 narzędzia,	 
a	nawet	pomógł	przyciąć	odpowiednie	kawałki	drzewa.	 
A	potem	przyglądał	się	jego	pracy.	Marcin	robił	to	bar-
dzo	dobrze,	 jak	gdyby	nigdy	nic	 innego	nie	 robił.	Oj-
ciec	Piotra	pochwalił	kołyskę,	gdy	była	zupełnie	goto-
wa:	-	Nie	zrobiłbym	tego	lepiej	-	rzekł	i	zaproponował	
Marcinowi:	-	A	może	pomagałbyś	mi	w	wolnych	chwi-
lach	 lub	w	czasie	 jesiennych	czy	zimowych	 ferii?	Po-
trzebuję	pomocnika.	Piotr	tego	nie	potrafi.	Ma	niestety	
dwie	lewe	ręce.
	 Z	biegiem	czasu	Marcin	czuł	się	w	stolarni	jak	
u	 siebie	 w	 domu.	 Praca	 ta	 dawała	 mu	 wiele	 radości	 
i	satysfakcji.	Gdy	później	ojciec	Piotra	spotkał	w	mie-
ście	Marcina	z	ojcem,	podszedł	do	niego	i	powiedział:	
-	 Powinien	 pan	 oddać	Marcina	 do	mnie	 na	 naukę	 rze-
miosła.	To	jest	urodzony	stolarz.
	 Ojciec	Marcina	był	zaskoczony	tymi	słowami.	-	
Czyżby?	-	rzekł	z	wahaniem.	-	Nie	myślałem	o	tym.
Lecz	wtedy	przerwał	mu	Marcin	 -	Wydaje	mi	 się,	 że	
powinienem	zostać	stolarzem.	
-	Mamy	jeszcze	dwa	lata	do	namysłu	-	powiedział	tylko	
ojciec.
	 Dwa	 lata	minęły	bardzo	 szybko.	Później	Mar-
cin	został	mistrzem	stolarskim,	a	egzamin	zdał	z	odzna-
czeniem.
W	 jego	 pokoju	 na	 stole	 leży	 Biblia	 z	 dedykacją	 ojca	
chrzestnego.
	 Marcin	wydobył	 ją	w	dniu,	gdy	zdał	egzamin	
na	mistrza	stolarskiego.	Długo	siedział	nad	nią	i	zasta-
nawiał	się	nad	tym,	jak	cudownie	wypełniło	się	Słowo,	
wypisane	 na	 pierwszej	 stronie.	 Musiał	 także	 myśleć	 
o	chwilach,	gdy	wątpił	w	nie,	kiedy	wydawało	mu	się,	
że	Bóg	go	opuścił,	że	wszystko	stracone.	Teraz	patrzył	
w	przyszłość	z	radością.
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Księgarnia WARTO poleca:
Afirmacja życia

	 Afirmacja	życia	nadaje	teologii	Lutra	specyficzny	charakter	?	teo-
logii	pozytywnie	nastawionej	do	życia,	a	mimo	to	głęboko	duchowej.	To	
kwintesencja	protestanckiej	duchowości.
Nakładem	Wydawnictwa	Warto	z	Dzięgielowa	ukazała	się	drukiem	Afirma-
cja	życia.	Kwestia	doczesności	w	teologii	Marcina	Lutra	autorstwa	Ireny	
Lichtner.
	 W	czasach	Lutra,	 i	 nie	 tylko	wtedy,	pokutowało	przekonanie,	 że	
pragnienie	życia	z	Bogiem	musi	pociągać	za	sobą	negację	świata.	Luter	nie	
bał	się	konfrontacji,	kwestionował	zdanie	największych	autorytetów	swo-
jej	współczesności.	Według	niego	wiara,	która	stwarza	człowieka	na	nowo,	
otwiera	mu	oczy	na	codzienne,	pospolite	rzeczy,	które	ten	dostrzega	odtąd	
z	zachwytem	i	wdzięcznością	wobec	Stwórcy.
Autorką	 książki	 Afirmacja	 życia.	 Kwestia	 doczesności	 w	 teologii	 Mar-
cina	Lutra	 jest	 Irena	Lichtner.	 która	 doktoryzowała	 się	 na	 uniwersytecie	 
w	Tybindze	u	prof.	Oswalda	Bayera,	 jednego	z	najwybitniejszych	współ-
czesnych	znawców	teologii	Lutra.	Jej	praca	pozwala	zrozumieć	całościowy	
charakter	reformacji,	która	zmieniła	nastawienie	człowieka	do	rzeczywisto-
ści,	w	tym	organizacji	życia	społecznego,	pracy,	szkolnictwa,	rodziny	czy	
seksualności.
	 W	kilku	rozdziałach	autorka	ukazuje	czytelnikowi	Lutra,	który	nie	boi	się	zająć	stanowiska	odmiennego	
od	św.	Augustyna	czy	Erazma	z	Rotterdamu.	Dobra	ziemskie,	zmysłowe,	reformator	postrzega	jako	dobre	dary,	 
a	nie	jako	potencjalne	niebezpieczeństwo	dla	życia	duchowego.	Chrześcijanie	powinni	we	właściwy	sposób	umieć	
z	nich	korzystać,	lecz	głęboka	duchowość	i	radość	życia,	w	opinii	Lutra,	nie	wykluczają	się.

cena: 15,20

W służbie Bogu i Ojczyźnie
Książka,	duchownego	ewangelickiego,	który	swoje	dzieciństwo	spędził	na	
zesłaniu	na	Syberii,	zawiera	przede	wszystkim	kazania,	a	także	wystąpie-
nia	i	artykuły,	w	których	autor	daje	świadectwo	temu,	jak	osobiście	przez	
całe	 życie	 traktował	 arcykapłańską	modlitwę	Zbawiciela:	Aby	wszyscy	
byli	jedno.	Cierpienie	i	służba	dla	Ojczyzny,	ale	przede	wszystkim	służba	
Bogu,	z	wielkim	sercem	i	miłością	do	bliźnich	?	to	najważniejsze	treści	tej	
publikacji.	Uzupełnienie	stanowią	wybrane	wspomnienia	o	autorze.
	 Ks.	 Jan	Hause,	 urodzony	w	Krakowie.	 Po	 odbyciu	 służby	wojskowej,	
studiuje	w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	(1957-1961)	i	1	paź-
dziernika	1961	r.	zostaje	ewangelickim	duchownym.	Pracuje	w	Karpaczu,	
we	Włocławku,	w	Płocku,	 potem	w	Radomiu,	Lublinie	 i	Kielcach.	Na-
stępnie	służy	w	Węgrowie	 i	Żyrardowie.	W	dniu	1	września	1995	r.	ks.	
Jan	Hause,	syn	ks.	mjra	Pawła	Henryka	Hause	?	ewangelickiego	kapelana	
w	międzywojennym	Wojsku	Polskim,	zostaje	mianowany	pierwszym	Na-
czelnym	Kapelanem	Ewangelickiego	Duszpasterstwa	Wojskowego	w	III	
Rzeczpospolitej.	Przez	dziesięć	lat	pełnił	służbę	jako	zwierzchnik	Ewan-
gelickiego	Duszpasterstwa	Wojskowego,	organizując	 je	na	nowo.	Przez	
wiele	lat	przewodniczy	warszawskiemu	oddziałowi	Polskiej	Rady	Ekume-

nicznej,	będąc	prekursorem	ekumenicznego	zaangażowania	i	gorliwości	w	niesprzyjających	ekumenii	czasach.	Na	
niwie	kościelnej	pracował	m.in.	w	Komisji	Liturgicznej	oraz	Międzykościelnej	Komisji	Śpiewnikowej.	Ponadto	
w	latach	1975-1999	r.	był	dyrektorem	Biblioteki	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.	Książka	
zawiera	przede	wszystkim	kazania,	a	także	wystąpienia	i	artykuły,	w	których	autor	daje	świadectwo	temu,	jak	oso-
biście	przez	całe	życie	traktował	arcykapłańską	modlitwę	Zbawiciela:	Aby	wszyscy	byli	jedno.	Cierpienie	i	służba	
dla	Ojczyzny,	ale	przede	wszystkim	służba	Bogu,	z	wielkim	sercem	i	miłością	do	bliźnich	?	to	najważniejsze	treści	
tej	publikacji.	Uzupełnienie	stanowią	wybrane	wspomnienia	o	autorze.

Cena: 30 zł
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Śluby:                                           

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

Ga 3,27

 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Chrzty:                                           

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

2015-09-03
2015-09-11
2015-09-23
2015-09-23
2015-09-26
2015-09-29

śp.	Alfred	Kordian	Mazur
śp.	Lidia	Żydel	zd.	Janik
śp.	Władysław	Stefan	Wacławik
śp.	Emilia	Kaleta	zd.	Śliwka
śp.	Helena	Parot	zd.	Fiedor
śp.	Wiesław	Zbigniew	Chraścina

lat	89
lat	64
lat	67
lat	88
lat	76
lat	52

Cieszyn 
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2015-09-06
2015-09-06
2015-09-13
2015-09-20
2015-09-20
2015-09-20
2015-09-20

Emilia	Bożena	Foltyn
Weronika	Kubala
Natasza	Marzena	Mendrok
Dorota	Magdalena	Majętny
Lena	Aniela	Smolorz
Zuzanna	Zofia	Heczko
Anna	Zofia	Stolińska

Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2015-09-04

2015-09-05

2015-09-12

2015-09-12

2015-09-19

2015-09-24

Sebastian	Łasak
Patrycja	Sandra	Gębal
Przemysław	Seweryn	Pilch
Klaudia	Szczurek
Michał	Krzysztof	Majchrzak
Agnieszka	Chmiel
Rafał	Ryszard	Janota
Monika	Danuta	Czyż
Grzegorz	Józef	Zimoń
Michalina	Ewa	Zawada
Michał	Malec
Anna	Zofia	Kulesza

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Ogrodzona

Cieszyn

Marklowice
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz
	pl
an
	 

na
	Li
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d

20
15 

ro
k

Informacje, ogłoszenia

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

05.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jan Łysek (100 – lecie śmierci) 

12.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jan Wiktor (100 – lecie śmierci) 

19.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Dr Jan Buzek (75 – lecie śmierci) 

26.11.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Wacław Berent (75 – lecie śmierci)
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 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie pro-

wadzi 

ks. Marcin Podżorski

 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie pro-

wadzi 

 ks. Tomasz Chudecki

  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 

diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk

 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie pro-

wadzi 

diakon Joanna Sikora

 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowa-

dzi 

teolog Janina Boruta

 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o 

godz. 16.00, 

spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora

 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 

teolog Romana Szmidt-Król

 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.00, spotkanie prowadzi 

ks. Marcin Podżorski

 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 

ks. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

SERDECZNIE	ZAPRASZAMY	NA	SPOTKANIA,	
KTÓRE	ODBYWAJĄ	SIĘ	W	KAŻDY	WTOREK	O	GODZ.	18:30,	

W	BUDYNKU	PARAFIALNYM	
PRZY	PLACU	KOŒCIELNYM	6,	W	SALI	NA	II	PIĘTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	18.30

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy środa godz.	16.15

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

w Cieszynie
godz. 18.00
> każda środa

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 środa miesiąca

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

Wieczory z Biblią:
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Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie 

w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia placówki 
serdecznie zaprasza na 

koncert dziękczynno-charytatywny 
pod hasłem:

 „Świętując, dziękujemy i organom pomóc chcemy”
Koncert odbędzie się w niedzielę, 

15 listopada 2015 o godz. 16.00 w kościele Jezusowym
Wystąpią uczniowie oraz absolwenci SPTE

Podczas koncertu zebrane zostaną datki na dokończenie remontu 
organów kościoła Jezusowego.

Chór Kościelny z Bażanowic  

zaprasza na koncert  

z okazji 35 – lecia działalności.

Koncert odbędzie się w sobotę, 14 listopada 2015,

o godzinie 15:00

w kościele Św. Trójcy w Bażanowicach

Przyjmę dla celów charytatywnych zbędne kupony 

materiału lub większe resztki 

kontakt telefoniczny: 513 654 622
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Zapraszamy na IV Cieszyńskie 

Śniadanie dla kobiet  
5 grudnia 2015 roku w Cieszynie – Pajcie o godz. 9.00

Szczegóły na plakatach, radiu „Po prostu”, (CCM) internecie.

Zapisy osobiste lub telefoniczne pod numerem parafii: 

33 857 9669
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Wynajmę mieszkanie 85 m 
na poddaszu domu wielorodzinnego 

na osiedlu Liburnia w Cieszynie: 

duża kuchnia, 3 pokoje, 

łazienka (prysznic, wanna), 

przedpokój.

Tel.: 506 707 597

Zamienię mieszkanie 68,09 m2 – 

3 pokoje, kuchnia, WC oddzielne, 

garaż w Cieszynie przy ul. Solnej 

na domek w okolicy Cieszyna 

tel. 664 877 228

koparko - ładowarka  

Caterpillar

mini koparka 

koparka gąsienicowa  

K 408 

koparka Km251 WŁÓKA

wykopy kanalizacyjne 

wodociągowe gazowe  

i inne...

rekultywacja stawów, 

rowów i terenu, 

fundamenty
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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

         e-mail:  bmacura@vp.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:  
Korekta:               

A. Macura              
ks. Jan Sztwiertnia
dr Jan Schylla
Urszula Szmidt 
   

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 798 491 941;              

	 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

Skład komputerowy: B i A Macura
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