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OD REDAKCJI:

	 „Umiłowani,	miłujmy	 się	 nawzajem,	 gdyż	miłość	 jest	 z	Boga,	 i	 każdy,	
kto	miłuje,	z	Boga	się	narodził	i	zna	Boga.	Kto	nie	miłuje,	nie	zna	Boga,	gdyż	

Bóg	jest	miłością.”
Pierwszy	List	Świętego	Jana	4,	7-8.

	 Myślę,	 że	 śmiało	 można	 stwierdzić,	 że	 jednym	 z	 najczęściej	 poruszanych	 te-
matów	w	literaturze,	filmie,	w	piosenkach,	jest…miłość.	Ten	najkrótszy	miesiąc	w	roku	 
w	 sposób	 szczególny	 został	 naznaczony	miłością.	Dokładnie	w	 połowie	 lutego	 obcho-
dzimy	przecież	Walentynki	–	Dzień	Zakochanych.	Łatwo	się	jednak	domyślić,	że	apostoł	
Jan,	zwany	przecież	apostołem	miłości,	chce	zwrócić	naszą	uwagę	na	wyjątkową	miłość,	
miłość	Bożą.	To	miłość,	która	doskonale	objawiła	się	nam	w	Panu	Jezusie	Chrystusie.	Ta	miłość	sprawiła,	że	
Chrystus	złożył	Swe	życie	w	ofierze	za	nasze	grzechy.	Ta	miłość	wypełnia	serca	nas	wszystkich,	którzy	przyjęli-
śmy	Pana	Jezusa,	jako	osobistego	Zbawiciela.	Dlatego	też	jest	ona	sprawdzianem	naszych	relacji	z	Panem	Bogiem	 
i	bliźnimi,	sprawdzianem	jakości	naszego	chrześcijaństwa.
	 Przeżywamy	szczególny	rok…	Cieszymy	się	z	pięciu	wieków	Reformacji.	Jesteśmy	dumni,	że	możemy	
być	spadkobiercami	dzieła	odnowy	w	Kościele.	 Jednakże	wydaje	mi	się,	że	choćbyśmy	zorganizowali	 tysiące	
uroczystości	jubileuszowych,	choćbyśmy	z	wielką	pompą	i	paradą	rozgłaszali	wszem	i	wobec,	że	przeżywamy	tak	
wspaniały	jubileusz,	jeśli	zabraknie	nam	tej	Bożej	miłości,	nic	nie	osiągniemy…
	 Apostoł	Paweł	rozpoczął	swój	słynny	hymn	o	miłości	w	ten	właśnie	sposób:	„Choćbym	mówił	językami	
ludzkimi	i	anielskimi,	a	miłości	bym	nie	miał,	byłbym	miedzią	dźwięczącą	lub	cymbałem	brzmiącym.	I	choćbym	
miał	dar	prorokowania,	i	znał	wszystkie	tajemnice,	i	posiadał	całą	wiedzę,	i	choćbym	miał	pełnię	wiary,	tak	żebym	
góry	przenosił,	a	miłości	bym	nie	miał,	byłbym	niczym.	I	choćbym	rozdał	całe	mienie	swoje,	i	choćbym	ciało	swo-
je	wydał	na	spalenie,	a	miłości	bym	nie	miał,	nic	mi	to	nie	pomoże.”	(Pierwszy	List	Świętego	Pawła	do	Koryntian	
13,	1-3).
	 Zapragnijmy	otworzyć	się	na	Ducha	Świętego.	Dopiero	wtedy,	gdy	w	naszym	życiu	widoczny	będzie	Jego	
owoc:	miłość,	radość,	pokój,	cierpliwość,	uprzejmość,	dobroć,	wierność,	łagodność,	wstrzemięźliwość,	będziemy	
mogli	być	prawdziwym	świadectwem	wiary	chrześcijańskiej.	Takiej	miłości	życzę	Wam	i	sobie.	Oby	Pan	Bóg	
sprawił,	by	także	o	nas	mówiono,	jak	kiedyś	o	pierwszych	chrześcijanach:	„Patrzcie,	jak	oni	się	miłują.”

ks. Tomasz Chudecki

	 Zło,	 czy	 wyrządzona	 krzywda	 budzi	 zawsze	 chęć	 odwetu,	 re-
wanżu.	 Zadany	 ból	 gotowi	 jesteśmy	 odpowiedzieć	 zadawaniem	 bólu,	

za	krzywdę	wyrządzaniem	krzywdy,	za	obmowę	oczernieniem,	za	odebranie	czegoś	czy	kogoś	odebraniem	tego,	
co	utraciliśmy,	i	dodatkowo	pozbawieniem	naszego	krzywdziciela	czegoś,	co	jest	mu	bliskie	i	drogie.	Naturalną	
skłonnością	człowieka,	działaniem	instynktownym,	jest	odpowiadanie	złem	za	zło,	więcej	-	odpowiadanie	z	na-
wiązką,	a	więc	jeszcze	większym	złem	niż	to,	które	zostało	nam	wyrządzone.	Uleganie	naturalnym	skłonnościom	
to	działanie	prawa	odwetu,	to	nie	kończąca	się	eskalacja	wzajemnych	krzywd,	to	coraz	bardziej	rosnące	zło	wo-
kół	nas	i	w	nas	samych.	Wyrządzone	nam	zło	staje	się	kamykiem	zsuwającym	się	po	kamienistym	zboczu,	który	
pociąga	za	sobą	następne	Jeśli	nie	przerwie	się	tych	instynktownych	reakcji,	stałego	odpowiadania	złem	na	zło,	
wtedy	spada	lawina	zła,	opadająca	nie	tylko	na	tych,	którzy	je	wywołali,	ale	także	na	wielu,	wielu	innych...
	 Wokół	nas	dzieje	się	wiele	zła,	spada	nie	jedna	lawina.	I	na	nas	spada	zło	wyrządzone	przez	innych,	i	my	
stajemy	się	sprawcami	zła,	i	to	nawet	wtedy,	gdy	chcemy	czynić	tylko	dobrze.	Zło,	przynosi	ból,	cierpienie,	po-
czucie	krzywdy.	Skłania	do	działania,	do	obrony.	Ale	jest	to	sposób	prowadzący	tylko	do	zwiększenia	istniejącego	
zła.	Oddawanie	złem	za	zło	prowadzi	tylko	do	jeszcze	większego	zła.	Jedynym	wyjściem	jest	przerwanie	łańcucha	
odwetu	i	reakcji	instynktownych.	Apostoł	wzywa	do	tego	w	słowach:	„Nikomu	złem	za	złe	nie	oddawajcie",	za-
niechajcie	odwetu,	postawcie	tamę	lawinie	zła.	Jest	to	działanie	wbrew	instynktom,	wbrew	naturze,	wbrew	sobie	
samemu,	ale	właśnie	takiego	działania	wymaga	służba	dla	dobra.	Zło	nie	wymaga	wysiłku,	walki	z	przyrodzonymi	
skłonnościami,	doskonalenia	się.	Wyrządzanie	zła	jest	łatwe,	jak	uleganie	cielesnym	żądzom	i	skłonnościom,	jak	
działanie	instynktowne.	Człowiek	jednak	staje	się	człowiekiem	dopiero	wtedy,	gdy	wstępuje	na	służbę	dobra,	gdy	
robi	właściwy	użytek	z	umiejętności	rozróżniania	między	dobrem	a	złem.	Wtedy	uczy	się	walki	ze	złem.	Uczy	
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się	tego,	że	zło	można	zwyciężyć	tylko	dobrem.	I	to	zarówno	to	zło,	które	przychodzi	do	nas	z	zewnątrz,	jak	i	to,	
które	jest	w	nas	samych.	Pamiętajmy,	że	Bóg	jest	Dobrem,	a	kto	w	Niego	wierzy,	jest	w	służbie	Dobra.	A	służąc	
dobru,	musimy	walczyć	ze	złem.	Zło	pokonać	można	tylko	poprzez	dobro.
	 Od	zarania	dziejów	ludzkość	przeżywała	tragiczne	doświadczenia	zła	i	starała	się	zrozumieć	jego	przy-
czyny.	Zło	nie	jest	anonimową	siłą,	działającą	w	świecie	za	sprawą	deterministycznych,	bezosobowych	mecha-
nizmów.	Zło	jest	możliwe	wskutek	ludzkiej	wolności.	Właśnie	ta	zdolność,	odróżniająca	człowieka	od	innych	
istot	żyjących	na	ziemi,	stanowi	ośrodek	dramatu	zła	i	stale	mu	towarzyszy.	Zło	ma	zawsze	czyjąś	twarz	i	czyjeś	
imię:	twarz	i	imię	mężczyzn	i	kobiet,	którzy	je	dobrowolnie	wybierają.	Biblia	uczy,	że	na	początku	dziejów	Adam	 
i	Ewa	zbuntowali	się	przeciw	Bogu,	a	Kain	zabił	swego	brata	Abla.	Były	to	pierwsze	błędne	wybory,	po	których	
na	przestrzeni	wieków	nastąpiły	niezliczone	dalsze.	Każdy	z	nich	ma	istotne	znaczenie	moralne,	które	zakłada	
określoną	odpowiedzialność	podmiotu	i	wiąże	się	z	podstawowymi	relacjami	osoby	z	Bogiem,	z	innymi	osobami	
i	ze	światem	stworzonym.
	 Zło,	jakiego	doświadczamy	w	życiu,	bądź	jakiego	doświadczamy	w	historii	ludzkości,	jest	efektem	upad-
ku	człowieka,	efektem	skażenia,	jakie	przyniósł	ze	sobą	grzech.	Jest	wynikiem	tego,	że	jako	dzieci	Adama	dzie-
dziczymy	po	nim	grzeszną	naturę,	naturalną	skłonność	do	grzechu	i	buntu...	Jak	łatwo	ludziom	jest	oskarżać	Boga	
o	to,	że	na	świecie	jest	tyle	zła,	a	jak	często	nie	zastanawiamy	się	nad	tym,	że	to	zło	i	cierpienie	wynika	bezpo-
średnio,	bądź	pośrednio,	z	nieprzestrzegania	Bożych	praw,	zasad,	które	On	dał	człowiekowi,	by	go	właśnie	od	zła	
chroniły...	Dał	je	dla	dobra	i	szczęścia	człowieka,	a	nie,	by	sprowadzić	nań	nieszczęście,	klęski	i	ból...
	 Drogi	Czytelniku,	jeśli	nosisz	w	swym	sercu	ból	i	żal	do	Boga	o	to,	że	na	świecie	jest	tyle	zła	i	cierpienia,	
o	to,	że	to	cierpienie	dotyka	również	ciebie,	porzuć	tę	gorycz	i	spójrz	na	krzyż	Jezusa.	To	tam	Jezus	cierpiał	po	to,	
by	pojednać	cię	ze	Sobą,	by	zmazać	twój	grzech,	dać	ci	zbawienie	i	nowe	życie.	Nie	oskarżaj	Boga	o	zło,	które	
się	panoszy.	To	nie	On	jest	mu	winien.	On	w	Jezusie	uczynił	już	wszystko,	by	to	zło	zwyciężyć!	

	 H y m n	 
o	miłości	podo-

ba	się	chrześcija-
nom.	 Podoba	 się	
także	 tym,	 którzy	 

z	 Bogiem	 nie	 chcą	
mieć	nic	wspólnego,	ale	ważne	są	

dla	nich	uczucia	i	to	co	piękne.	Ten	fragment	to	nic	in-
nego	jak	miłosna	poczta	przysłana	przez	samego	Boga.	
	 Jednak	nie	chodzi	tu	tylko	o	wzniosłe	uczucie.	
W	 tle	 hymnu	 o	 miłości	 widzimy	 bowiem	 całą	 masę	
problemów	 i	 nieporozumień	 jakie	 były	 obecne	 w	 ko-
rynckim	zborze.	Jednym	z	poważnych	problemów	tego	
zboru,	 była	 chluba	 ze	 spektakularnych	 darów	 Ducha	
Świętego.	Jedni	chlubili	się	posiadaniem	daru	proroko-

wania,	inni	zaś	kładli	nacisk	na	to,	że	szczycić	powinni	
się	z	daru	mówienia	różnymi	językami.	Jeden	posiadał	
darowaną	mu	mądrość	i	to	było	powodem	jego	chluby,	
inny	zaś	szczycił	się	swoją	wiarą,	że	jest	ona	„wielka”.	
Wiemy	także,	że	była	tam	grupa	ludzi,	która	posiadała	
dary	widowiskowe,	takie	jak	czynienie	cudów	i	uzdra-
wianie.
	 Może	 zatem	 zrodzić	 się	 pytanie,	 dlaczego	
współcześnie	te	widowiskowe	dary	nie	są	tak	powszech-
ne	 w	 Kościele,	 jak	 to	 miało	 miejsce	 kiedyś?	 Można	
by	nawet	dojść	do	przekonania,	że	może	współczesny	
Kościół	posiada	zbyt	małą	wiarę,	 żeby	 te	 charyzmaty	
się	 ujawniły?	Nic	 jednak	 bardziej	mylnego.	 Pamiętać	
musimy,	 że	wiara,	 podobnie	 jak	 prorokowanie,	 uzdra-
wianie,	mądrość,	nauczanie,	czynienie	cudów	są	darami	
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Ducha	Świętego.	Możemy	o	 nie	 zabiegać,	modlić	 się	
o	to,	żeby	Bóg	przez	Ducha	Świętego	udzielił	nam	ja-
kiegoś	konkretnego	daru.	Musimy	jednak	po	pierwsze	
odpowiedzieć	sobie	na	pytanie:	Do	czego	i	w	jaki	spo-
sób	potrzebujemy	te	dary	używać?	Po	drugie,	cały	czas	
musimy	pamiętać,	 że	 to	 czy	dany	dar	otrzymamy	nie	
będzie	zależało	od	nas.	Paweł	pisze	o	tym	w	rozdziale	
poprzednim	(1	Kor	12,11):	 „Wszystko	 to	zaś	 sprawia	
jeden	 i	 ten	 sam	Duch,	 rozdzielając	 każdemu	 poszcze-
gólnie,	jak	chce”.
	 Duch	 Święty	 obdarzył	 Kościół	 w	 Koryncie	
wieloma	 darami.	Obfitość	 tych	 darów	 była	 powodem	
ich	chluby.	Jeden	przed	drugim	szczycił	się,	na	zmianę	
z	 okazywaną	 sobie	 nawzajem	 pogardą.	Taki	 jest	 kon-
tekst	pięknego	hymnu	o	miłości.	Paweł	poprzez	pisanie	
do	nich	o	miłości,	chce	im	wskazać	inną	drogę	niż	tę,	
którą	 oni	 sami	 podążali.	 Jeden	 wiersz	 wcześniej,	 za-
nim	rozpoczynają	się	słowa	hymnu	o	miłości	czytamy	 
(1	Kor	12,31):	„Starajcie	się	tedy	usilnie	o	większe	dary	
łaski;	 a	 ja	 wam	 wskażę	 drogę	 jeszcze	 doskonalszą”.	
Paweł	wyraźnie	zachęca	Koryntian,	żeby	prosili	Boga	 
o	różne	dary,	ale	to	wszystko	ma	się	odbywać	w	miłości.	
Droga	 doskonalsza	 to	 droga	miłości.	Tego	brakowało	
Kościołowi	w	Koryncie.	Często	może	się	również	wy-
dawać,	 że	 brakuje	 jej	współczesnemu	Kościołowi.	 Je-
żeli	w	jakiejkolwiek	parafii	pojawia	się	problem	pomię-
dzy	 ludźmi,	 to	 jest	on	zawsze	spowodowany	brakiem	
miłości.
	 Paweł	wyraźnie	pokazuje	 jaka	miłość	ma	być.	
Kiedy	prześledzimy	to	uważnie,	z	pewnością	znajdzie-
my	w	sobie	wiele	braków.	W	tym	właśnie	kontekście	
Paweł	 pokazuje	 nam,	 że	miłość	 jest	 tym	 co	 przetrwa	
wszystko.	Co	więcej,	miłość	 pozostanie	 nawet	wtedy,	
kiedy	 skończy	 się	 to,	 co	 dla	 człowieka	 na	 ziemi	 jest	
spektakularne	 i	 widowiskowe.	 Koryntianie	 dowia-
dują	 się,	 że	 nawet	 te	 najcudowniejsze	 charyzmaty,	 to	
wszystko	czym	się	chlubili	przed	innymi,	to	wszystko	
ustanie,	 przeminie.	 Powodem	 tej	 przemijalności	 jest	
fakt,	że	to,	co	myślimy,	że	poznaliśmy,	zbadaliśmy	jest	 
w	rzeczywistości	niedoskonałe	i	cząstkowe.	Dążenie	do	
doskonałości	jest	możliwe	tylko	w	miłości.	Tak	mamy	
zwracać	uwagę	na	miłość.	Jest	to	jednak	kontekst,	który	
może	nam	się	nie	podobać.	Ukazuje	bowiem,	że	to,	co	
uważamy	jako	ludzie	za	wartościowe,	tak	naprawdę	nie	
przetrwa	próby	czasu.	Nie	będzie	miało	wpływu	na	na-
sze	życie,	jeżeli	nie	będzie	wypływało	z	miłości.
Apostoł	Paweł	uświadamia	nam,	że	te	wszystkie	poboż-
ne	 charyzmaty,	 którymi	 chlubi	 się	 człowiek	 są	dzieci-
nadą.	 	(1	Kor	13,11):	„Gdy	byłem	dziecięciem,	mówi-

łem	 jak	 dziecię,	myślałem	 jak	 dziecię,	 rozumowałem	
jak	dziecię;	 lecz	gdy	na	męża	wyrosłem,	zaniechałem	
tego,	co	dziecięce”.	Bynajmniej	Paweł	nie	uważa	tutaj,	
że	sam	osiągnął	już	tę	doskonałość,	sugerują	to	słowa,	
które	pisze	nieco	dalej	(1	Kor	13,12):	„Teraz	poznanie	
moje	 jest	cząstkowe,	ale	wówczas	poznam	tak,	 jak	 je-
stem	poznany”.	Kiedy	więc	nastąpi	to	„wówczas”,	kie-
dy	 właściwie	 wszystko	 poznamy?	 Paweł	 ma	 to	 cały	
czas	 przed	 oczami,	 widzi	 to	 jako	 cel	 swojego	 życia,	
spotkanie	 z	 Jezusem	w	 innej	 rzeczywistości.	Właśnie	 
w	 perspektywie	 tego	 spotkania	 pisze	 (1	 Kor	 13,13):	
„Teraz	więc	pozostaje	wiara,	 nadzieja,	miłość,	 te	 trzy;	
lecz	z	nich	największa	jest	miłość”.	
	 Dlaczego	 miłość	 jest	 największa?	 Kiedy	 na-
stanie	doskonałość,	kiedy	będziemy	 razem	z	 Jezusem	
Chrystusem	 na	 Nowej	 Ziemi	 pod	 Nowym	 Niebem	 –	
ona	jedna	–	miłość	–	będzie	 trwać.	Wiara	zamieni	się	
w	oglądanie	i	nie	będzie	już	do	niczego	potrzebna.	Na-
dzieja	zostanie	zrealizowana	w	życiu	wiecznym,	zatem	
również	będzie	 czymś	dawnym	o	czym	nawet	nie	bę-
dziemy	wspominać.	 Pozostanie	 tylko	miłość,	 dlatego	
Paweł	zwraca	uwagę,	że	ona	jest	największa.
	 Nie	myślmy	 o	 naszych	 darach,	 które	 posiada-
my	w	kategoriach	tego,	że	otrzymałem	więcej	łaski	od	
drugiego	 człowieka.	Nie	 oceniajmy	 innych	 przez	 pry-
zmat	 swojej,	 bądź	 co	 bądź,	 niedoskonałej	 wiary.	 To	
wszystko	 jest	dziecinadą	w	kontekście	 tego	co	 trwałe,	
doniosłe	i	wieczne.	Patrząc	przez	ten	pryzmat	wydaje	
mi	 się,	 że	 Bóg	 widząc	 nasze	 parafie,	 chrześcijańskie	
Kościoły,	które	są	podzielone,	egoistyczne,	zwaśnione,	
zapatrzone	w	 swoje	 dary	 i	 charyzmaty,	 tak	 naprawdę	
widzi	wielką	piaskownicę,	w	której	małe	dzieci	 sypią	
sobie	piaskiem	w	oczy,	bo	jeden	z	drugim	twierdzi,	że	
ma	lepszą	łopatkę	i	wiaderko	od	drugiego.	Pamiętajmy,	
że	dla	dzieci	te	kwestie	są	bardzo	ważne.
	 Mamy	patrzeć	przed	siebie,	nie	przez	pryzmat	
darów,	które	posiadamy,	ale	mając	na	uwadze	to,	czym	
powinniśmy	kierować	się	w	wykorzystywaniu	tych	da-
rów	–	mowa	tu	przecież	o	miłości,	która	ma	być	zasadą	
naszego	postępowania.	Módlmy	się	o	to,	abyśmy	umie-
li	kochać	drugiego	człowieka	takim	jakim	jest.	Aby	ko-
chając	go,	umiałem	mu	usłużyć,	a	nie	chciał	panować	
nad	 nim.	 Jeżeli	 zależy	 nam,	 żeby	 gromadzić	 trwałe	
skarby,	które	nie	przeminą,	to	miłość	jest	tą,	która	trwać	
będzie	 zawsze.	 (1	Kor	 13,13):	 „Teraz	więc	 pozostaje	
wiara,	nadzieja,	miłość,	te	trzy;	lecz	z	nich	największa	
jest	miłość”.
Amen

ks. Marek Michalik

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą, 

lub cymbałem brzmiącym. 1 Kor 13.1  
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	 Za	nami	Tydzień	Modlitw	o	Jedność	Chrześci-
jan.	Wielu	 z	 nas	 uczestniczyło	 w	 nabożeństwach	 po-
łączonych	z	modlitwami	czy	 też,	 jak	np.	w	Hażlachu,	
koncertem	kolęd.	Jak	Bóg	pozwoli,	za	rok	sytuacja	się	
powtórzy	 i	 znów	weźmiemy	 udział	 w	Tygodniu,	 aby	
przezwyciężać	w	ten	sposób	podziały	chrześcijaństwa.	
Przyznaję,	 że	 odczuwam	 pewien	 dysonans	 między	
oficjalnym	 działaniem	 	 dwóch	 największych	 wyznań	
na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 –	 to	 jest	 Kościoła	 Rzymsko-
-katolickiego	 i	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego,	 
a	codzienną	praktyką	wcielania	w	życie	jedności	chrze-
ścijan.	Z	jednej	bowiem	strony	dostrzegam	te	przyjazne	
kroki	i	wysiłki		do	wzajemnego	zrozumienia,	z	drugiej	
strony	 razi	 mnie,	 często	 powodowane	 niewiedzą	 (bo	
chyba	nie	umyślnym	działaniem)	burzenie	tego,	co	już	
osiągnęliśmy.	
	 Na	 początku	 roku	 byłem	na	 ślubie	w	 jednym	
z	 kościołów	 rzymskokatolickich	 w	 Cieszynie.	 Ślub	
był	mieszany	 i	 uczestniczył	 w	 nim	 ksiądz	 ewangelic-
ki	z	parafii	ustrońskiej.	Został	zresztą	przywitany	jako	
pastor		ze	wspólnoty	ewangelickiej	z	Ustronia.	Zagad-
nienie	 utożsamiania	 nas	 ze	 wspólnotą	 nie	 jest	 nowe	 
i	 dobrze	 byłoby,	 gdybyśmy	 sami	 taką	wspólnotę	 two-
rzyli.	W	tym	jednak	konkretnym	przypadku,	moim	za-
daniem,	 chodzi	 o	 coś	 innego	 –	wskazanie,	 że	 nie	 	 je-
steśmy	Kościołem,	 a	 wspólnotą.	 Podobnych	wyrażeń	
używał	 również	 Prezydent	 Rzeczpospolitej	 pan	 An-
drzej	Duda	podczas	wizyty	w	naszym	kościele	w	Sta-
rym	Bielsku.	Czasami	sami	do	tego	niejako	przykłada-
my	rękę.	Słyszę	w	ogłoszeniach	parafialnych,	właśnie	
podczas		Tygodnia		Modlitw	o	Jedność	Chrześcijan,	iż	
odbędzie	się	koncert	kolęd	w	kościele	katolickim	(czy-
li	powszechnym)	w	Hażlachu,	a	nie		w	kościele	rzym-
skokatolickim.	Czuję	się	osobiście	członkiem	kościoła	
powszechnego	czyli	katolickiego,	jednakże	rozróżniam	
pojęcie	kościoła	katolickiego	od	 rzymskokatolickiego.		
Nie	przeszkadzałoby	mi	w	apostolskim	wyznaniu	wia-
ry	zamiast	„chrześcijański”	używać,	 tak	 jak	w	diaspo-
rze,	wyrazu	„powszechny”,	a	nawet	„katolicki”.	Należę	
bowiem	 do	 Kościoła	 powszechnego	 poprzez	 chrzest	 
w	imieniu	Boga	Ojca	i	Syna	i	Ducha	Świętego	oraz	po-
przez	 to,	 że	uznaję	 Jezusa	Chrystusa	za	mojego	Pana	 

i	Zbawiciela.	
	 Inną	kwestią	jest	zagadnienie	podziękowań	dla	
osób	 biorących	 udział	 w	 ceremoniach	 pogrzebowych.	
Z	moich	obserwacji:	powszechne	jest	zjawisko	dzięko-
wania	 przez	 księży	 rzymskokatolickich	 kierowane	 do	
braci	ewangelików,	niezależnie	od	tego	ilu	wyznawców	
z	naszego	Kościoła	uczestniczy	w	takim	pogrzebie.	Po-
winniśmy	również	z	 tego	wziąć	przykład	 i	odwzajem-
niać	się	takimi	samymi	podziękowaniami.
	 Często	 narzekamy,	 iż	 nie	 jesteśmy	 szanowani	
przez	 członków	 Kościoła	 rzymskokatolickiego.	 Ale	
sami	dajemy	ku	temu	powody.	Święto	Epifanii	obcho-
dzone	 było	w	 tym	 roku	 ponownie	w	Cieszynie	 z	Or-
szakiem	 Trzech	 Króli.	 W	 uroczystym	 nabożeństwie	 
w	 kościele	 Parafii	 św.	Marii	Magdaleny	w	Cieszynie	
z	udziałem	Prezydenta	Rzeczpospolitej	pana	Andrzeja	
Dudy,	wziął	udział	 	nasz	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora.	
Nasi	bracia	rzymskokatolicy	winni	wiedzieć,	że	księża	
nasi	udają	się	często	na	 takie	uroczystości	w	 towarzy-
stwie	małżonki.	Groteskowo	wyglądała	sytuacja,	kiedy	
to	Diakon	Joanna	Sikora	stała	w	trzaskającym	mrozie		
przed	 drzwiami	 kościoła	 wypełnionego	 głównie	 męż-
czyznami		(radnymi	miasta	i	powiatu).	Takim	przykła-
dem	braku	poszanowania	własnej	tożsamości	jest	także	
frekwencja	na	nabożeństwach	ekumenicznych.	Gdyby	
nie	 obecność	 chóru	kościelnego	w	niedzielę	 22	 stycz-
nia	 na	 nabożeństwie	 ekumenicznym,	 obraz	 zaprezen-
towany	przez	naszą	parafię	nie	należał	do	budujących.	
Chciałoby	się	zapytać,	gdzie	osoby	 funkcyjne	 i	 człon-
kowie	organów	parafii.	
	 Pieśń	„Ojcowski	dom”	jest	uznawana	za	hymn	
Śląska	Cieszyńskiego.	Kiedy	podczas	uroczystej	 sesji	
wręczania	tytułów	srebrnych	cieszynianek	rad	gmin	po-
wiatu	cieszyńskiego	11	listopada	jest	śpiewana,	wszyscy	
wstają	i	oczywiście,	śpiewa	się	wszystkie	cztery	strofy.		
Jeżeli	tak	postępuje	się	na	uroczystościach	świeckich,	to	
uzgodnijmy	z	Kościołem	Rzymskokatolickim,	że	taka	
forma	śpiewania	tej	pieśni	będzie	również	powszechna	
w	naszych	kościołach.
	 Poruszona	 problematyka	 być	 może	 jest	 kon-
trowersyjna,	dlatego	zapraszam	do	dyskusji	na	łamach	
„Wieści		Wyższobramskich”.

Jan Król

Czy jesteśmy katolikami?  
– refleksje ekumeniczne

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, 
a kto sieje dla Ducha, 

z Ducha żąć będzie żywot wieczny. Gal. 6,8
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Dysputa lipska      cz. II
Dysputa o zdolnościach człowieka i jego woli bez [działania] łaski (1516)

	 Sprzed	31	października	1517	roku,	poza	notat-
kami	z	akademickich	wykładów	Marcina	Lutra,	zacho-
wało	się	niewiele	pism	i	listów	jego	autorstwa.	Jednym	
z	 nich	 jest	 dysputa	 z	 1516	 roku	 poświęcona	 kwestii	
zdolności	człowieka	i	jego	woli	w	sytuacji,	gdy	nie	jest	
on	 obdarzony	 łaską	Chrystusa.	 Przygotowana	 ona	 zo-
stała	przez	M.	Lutra	z	okazji	promocji	Bernharda	Feld-
kircha.	W	jej	wyniku	zyskał	on	prawo	do	wykładu	pod-
stawowego	 podręcznika	 średniowiecznej	 dogmatyki	
–	tzw.	„Sentencji”	Piotra	Lombarda.	Ważniejsze	jednak	
w	przypadku	tej	dysputy	jest	to,	że	stanowi	ona	jeden	
z	kilku	przykładów	sytuacji,	kiedy	Wittenberczyk	użył	
dysputy	 jednego	 ze	 swoich	 studentów,	 by	 zaprezento-
wać	 swoim	 uniwersyteckim	 kolegom	 swoje	 poglądy,	 
a	także	bronić	się	przed	ich	zarzutami.	W	tym	zakresie	
odniósł	pewien	sukces,	gdyż	po	jego	stronie	m.in.	dzię-
ki	tej	dysputacji,	stanął	jeden	z	jego	przyszłych	najbliż-
szych	współpracowników	–	Nikolaus	von	Amsdorf.
	 Na	wstępie	dysputy	pada	pytanie,	które	stresz-
cza	jej	treść.	Chodzi	w	niej	o	to,	czy	człowiek	stworzo-
ny	na	obraz	Boży	jest	zdolny	swoimi	naturalnymi	siła-
mi	wypełniać	przykazania	Boga	–	 jego	Stwórcy	 i	czy	
idąc	dalej,	jest	zdolny	sam	z	siebie	uczynić	cokolwiek	
dobrego,	bądź	też	z	pomocą	łaski	wykazać	się	jakąś	za-
sługą	przed	Bogiem.
	 Odpowiedzi	 na	 powyższe	 pytanie	 M.	 Luter	
udziela	w	trzech	kolejnych	tezach,	które	wspiera	dodat-
kowymi	objaśnieniami.	W	pierwszej	z	nich	stwierdza,	
że	człowiek	jest	stworzony	na	obraz	Boży	jako	zdolny	
do	łaski.	Jednak	mimo	to	wszystko,	co	zostaje	mu	dane	
,wykorzystuje	 dla	 zaspokojenia	 swoich	 samolubnych	
pragnień.	 Dotyczy	 to	 także	 tego	 co	 mu	 powierzone,	 
a	czego	używa	celem	zaspokojenia	pragnień	ciała,	 ro-
zumianego	jako	przeciwieństwo	ducha.	Jako	argument	
za	 bogopodobieństwem	 człowieka	 M.	 Luter	 podaje	
klasyczny	 w	 tym	 kontekście	 tekst	 z	 1	 Księgi	 Mojże-
szowej	1,27.	Popiera	go	także	wypowiedzią	Augustyna,	 
w	której	biskup	Hippony	wskazuje,	że	to	co	wartościo-
we	w	człowieku	to	duch,	a	ten	musi	stanowić	odbicie	 
w	 człowieku	 Bożego	 obrazu.	 M.	 Luter	 na	 poparcie	
swoich	 twierdzeń	przytacza	 także	 inną	 tezę	wielkiego	
północnoafrykańskiego	 teologa.	 Zgodnie	 z	 nią	 dzia-
łanie	Bożej	 łaski	 nakierowane	 jest	 nie	na	kamień	 czy	
drewno,	ale	na	tych,	którzy	są	obrazem	Boga.	Jednocze-
śnie	Augustyn,	a	za	nim	Wittenberczyk,	radykalnie	wy-
klucza	możliwość,	 jakoby	 człowiek	 był	 zdolny	wyjść	
naprzeciw	 łasce,	 rozpocząć	 w	 sobie	 dzieło	 zbawczej	
zmiany.	Wszelka	 pozytywna	 zmiana	 życia	 człowieka	

jest	efektem	działania	Bożej	łaski.	M.	Luter	podsumo-
wuje	 wszystkie	 swoje	 argumenty	 przemawiające	 za	
tezą	 pierwszą	 krótko	 i	 zdecydowanie:	 „Wszystko	 po-
wyższe	w	przedstawionej	 tezie	 jest	dostatecznie	 jasne.	
Gdyż	 człowiek	 bez	 łaski	 jest	 złym	 drzewem,	 niezdol-
nym,	by	przynosić	dobre	owoce	albo	by	używać	tego,	
co	stworzone	na	chwałę	i	ku	czci	Boga,	co	jednakże	jest	
ostatecznym	 celem	 stworzenia”.	 Dzieje	 się	 tak,	 gdyż	
człowiek	poddany	znikomości	szuka	tylko	tego,	co	jego	
własne	i	czyni	zadość	ciału.
	 Tezę	 pierwszą	 Wittenberczyk	 opatrzył	 trze-
ma	dodatkowymi	objaśnieniami.	W	pierwszym	z	nich	
stwierdza,	 że	 nie	 tylko	 sam	 stary	 człowiek,	 będący	
kwintesencją	próżności,	jest	próżny,	ale	także	prowadzi	
do	próżności	i	znikomości	wszelkie	oddane	mu	dobre	
stworzenie.	Stary	człowiek	to	ten,	który	nie	kocha	Boga,	
nie	pragnie	Go.	Zaś	swój	głód	pragnie	nasycić	nie	Bo-
giem,	a	tym	co	stworzone,	używając	do	tego	własnego	
rozumu.	Na	potwierdzenie	tej	tezy	M.	Luter	odwołuje	
się	do	kolejnych	dwóch	tekstów	biblijnych	(Kaznodziei	
Salomona	 1,2	 i	 Psalmu	 39,6).	 Dzieje	 się	 tak	 chociaż	
Bóg	stworzył	świat	dobrym	(tutaj	przywołane	zostają:	
1	Księgi	Mojżeszowej	1,31	i	1	List	do	Tymoteusza	4,4).	
By	 wyjaśnić	 dlaczego	 zatem	 świat	 poddany	 jest	 zni-
komości,	M.	Luter	odwołuje	się	do	Listu	do	Rzymian	
8,20.	Ta	znikomość,	której	 człowiek	 stał	 się	niewolni-
kiem	powoduje,	że	nadużycie	i	wypaczone	użycie	tego	
co	otrzymał,	ceni	wyżej	niż	prawdę.
	 W	drugim	z	dodatków	M.	Luter	wyjaśnia	co	ro-
zumie	przez	poddanie	człowieka	ciału.	Nie	chodzi,	jak	
to	 często	w	 średniowiecznej	 tradycji	 bywało,	 jedynie	
o	cielesną	pożądliwość	o	charakterze	seksualnym.	Wit-
tenberczyk	wskazuje,	idąc	tropem	biblijnej	terminologii	
Pawłowej,	że	życie	według	ciała	oznacza	życie,	które	
nie	zostało	odrodzone	przez	Ducha	Świętego.	Dotyczy	
to	 także	 tych,	 którzy	 w	 ludzkiej	 ocenie	 wiodą	 cnotli-
we,	mądre	i	sprawiedliwe	życie.	Na	poparcie	 tych	tez	 
M.	Luter	 ponownie	 przywołuje	 teksty	 biblijne:	Ewan-
gelię	Jana	3,6n,	List	do	Galacjan	5,7	oraz	List	do	Rzy-
mian	 8,7,	 a	 także	 tezę	 świętego	Augustyna,	 że	 nawet	
uczynki,	które	zdają	się	być	dobre,	jeśli	nie	kształtuje	
ich	wiara	czynna	w	miłości,	pozostają	grzechami.
	 Ostatni	z	dodatków	do	tezy	pierwszej	głosi,	że	
nie	wszyscy	niewierzący	niezdolni	do	czynienia	dobra	
otrzymają	 tę	 samą	karę.	Tutaj	M.	Luter	w	pełni	 idzie	
tropem	św.	Augustyna,	 za	którym	na	podstawie	Listu	
do	 Rzymian	 2,18	 stwierdza,	 że	 wszyscy	 ludzie	 mają	
wpisane	Prawo	Boże	w	swoje	serca.	To	na	ile	uczynią	
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mu	zadość,	będzie	kryterium	tego,	jak	zostaną	ukarani.	
Mniejszy	wymiar	kary	nie	będzie	jednak	wynikał	z	tego,	
że	zrealizują	cel	Prawa	Bożego,	ale	z	faktu,	że	byli	od	
niego	mniej	oddaleni.
	 Druga	z	 tez	odnosi	 się	do	znaczenia	 łaski	Bo-
żej	w	życiu	człowieka.	Wittenberczyk	stwierdza	w	niej,	
że	bez	 łaski	człowiek	nie	 jest	zdolny	w	żaden	sposób	
zadośćuczynić	 przykazaniom	 Bożym,	 ani	 też	 do	 ich	
wykonywania	 się	 przygotować.	 Podobnie	 jak	w	 przy-
padku	 tezy	 poprzedniej,	 argumentacja	 na	 rzecz	 tezy	
drugiej	 zbudowana	 jest	wokół	 fragmentów	biblijnych	
oraz	 propozycji	 interpretacyjnych	Augustyna.	 M.	 Lu-
ter	 odwołuje	 się	 kolejno	 do	 Listu	 do	 Rzymian	 13,10	 
i	1	Listu	do	Koryntian	8,1,	a	także	2	Listu	do	Koryntian	
3,6.	 Za	Afrykańczykiem	Wittenberczyk	 podkreśla,	 że	
na	podstawie	tych	tekstów	można	stwierdzić,	że	Zakon	
Boży	bez	miłości	nie	 jest	w	stanie	niczego	zbudować,	
co	więcej,	czyni	on	z	człowieka	osobę	dumnie	lekcewa-
żącą	 jego	postanowienia.	Dopiero	dzięki	miłości	 czło-
wiek	jest	zdolny	wypełnić	Zakon.	Ten	zaś	jest	dany,	by	
skłonić	do	szukania	łaski,	która	umożliwia	wypełnienie	
go	przez	miłość.	M.	Luter	przywołuje	też	całą	listę	tek-
stów	biblijnych	na	potwierdzenie	tego,	że	bez	działania	
Bożego	 wszystko,	 co	 czyni	 człowiek,	 jest	 grzechem	
(Ewangelia	 Jana	 15,5;	 6,65;	 1	 List	 do	Koryntian	 4,7;	
Księga	Ezechiela	36,22.32nn).	Te	wszystkie	stwierdze-
nia	 jego	 zdaniem,	 za	 apostołem	 Pawłem,	 którego	 na-
zywa	 kaznodzieją	 łaski,	 i	Augustynem,	 którego	 zwie	
obrońcą	 łaski,	wskazują,	że	całe	zbawienie	człowieka	
zależy	od	miłosierdzia	Bożego	 (por.	List	do	Rzymian	
9,16).
	 Także	 teza	druga	opatrzona	 jest	 trzema	dodat-
kowymi	 wyjaśnieniami.	W	 pierwszym	 z	 nich	M.	 Lu-
ter	stawia	tezę	o	niewolności	woli	człowieka.	Punktem	
wyjścia	 jego	 argumentacji	 jest	 tutaj	 Ewangelia	 Jana	
8,34.36.	 Ponownie	w	 odwołaniu	 do	 biskupa	Hippony	
Wittenberczyk	rozwija	te	teksty	biblijne	wskazując,	że	
człowiek	nie	 jest	wolny	do	czynienia	dobra	w	oczach	
Bożych,	chyba,	że	zostanie	do	tego	uwolniony	i	stanie	
się	częścią	Jego	trzody.
	 Drugi	 z	 dodatków	 objaśnia	 powyższą	 tezę	
wskazując,	że	człowiek	sam	z	siebie	jest	zdolny	jedynie	
do	grzechu.	M.	Luter	odwołuje	się	tu	do	obrazu	złego	
drzewa,	 które	 przynosi	 złe	 owoce,	 z	 Ewangelii	Mate-
usza	7,17,	a	także	tekstów	z	Listu	do	Filipian	2,13	oraz	
2	Listu	do	Koryntian	3,5	i	12,3.	Ponownie	w	odwołaniu	
do	Augustyna	podkreśla,	że	człowiek	jest	zdolny	pomy-
śleć	coś	zgodnego	z	wolą	Bożą	tylko	dzięki	działaniu	
samego	Boga,	 nie	mówiąc	 o	 tym,	 że	 będzie	 tego	pra-
gnął.
	 Ostatni	 z	 dodatków	 do	 tezy	 drugiej	 rozwija	
kwestię	diagnozy	sytuacji	człowieka.	M.	Luter	wycho-
dzi	w	nim	od	stwierdzenia,	że	darowana	człowiekowi	
Boża	 sprawiedliwość	 jest	 ukryta,	 zaś	 jego	grzech	 jest	

jawny.	 Stąd	wyciąga	wniosek,	 że	 to	 nie	 sprawiedliwi,	
których	 widoczna	 sprawiedliwość	 nie	 pochodzi	 od	
Boga,	gdyż	wtedy	byłaby	właśnie	ukryta,	ale	grzesznicy	
zostaną	przez	Boga	uratowani.	To	uzupełnienie	zostało	
uargumentowane	najpierw	w	oparciu	o	teksty	biblijne	
potwierdzające,	 że	 sprawiedliwość	 jest	 przypisywana	
człowiekowi	wyłącznie	dzięki	działaniu	Bożemu	(Psalm	
32,2;	 121,2,	 Księga	 Ozeasza	 13,9).	 Dla	 uzasadnienia	
stwierdzenia,	że	Bóg	uratuje	grzeszników,	których	spra-
wiedliwość	jest	ukryta,	M.	Luter	także	przywołuje	kilka	
tekstów	biblijnych	(Psalm	51,5;	List	do	Kolosan	3,3.4).	
Te	biblijne	argumenty	podsumowuje	stwierdzeniem,	że	
każdy	święty	jest	świadomie	grzesznikiem,	nieświado-
mym	zaś	pozostaje	 swej	 sprawiedliwości.	Grzeszność	
jest	opisem	jego	rzeczywistości,	sprawiedliwość	mówi	
zaś	o	nadziei,	którą	podziela.	Faktycznie	 jest	bowiem	
grzesznikiem,	jednak	Bóg	przypisał	mu	swoją	sprawie-
dliwość.	Grzechy	nie	zostaną	mu	policzone,	zaliczona	
mu	zaś	zostanie	sprawiedliwość.	Są	to	więc	ci,	którzy	
uznają	się	za	grzeszników	i	proszą	Boga	o	przebaczenie	
ich	 bezbożności	 (Psalm	 32,6).	M.	Luter	 odwołuje	 się	
tu	też	do	Jezusowych	ostrzeżeń	przekazanych	w	Ewan-
gelii,	dotyczących	 tego,	kto	bliższy	 jest	królestwa	Bo-
żego.	Wśród	nich	Wittenebrczyk	przywołuje	fragmenty	
Ewangelii	Mateusza	9,12n	czy	Ewangelii	Łukasza	15,7.
	 W	ostatniej	 z	 tez	M.	Luter	 nawiązuje	 do	 dys-
kusji,	 jaka	toczyła	się	w	średniowiecznej	teologii,	czy	
do	 zbawienia	wystarczy	 żal	 za	 grzechy	 powodowany	
strachem	przed	karą	i	śmiercią,	czy	też	konieczny	jest	
żal	wynikający	 z	miłości	 do	Boga	 i	 umiłowania	 jego	
praw.	Odrzuca	w	niej	bowiem	tezę,	jakoby	wiara	i	mi-
łość,	które	we	wcześniejszych	tezach	wskazywał	 jako	
konieczne	do	zbawienia,	były	wystarczające,	 jeśli	wy-
wołane	zostały	przez	zewnętrzną	konieczność,	niebez-
pieczeństwo	śmierci.	Wskazuje	przy	tym,	że	miłość	po-
winna	być	motywowana	nie	przez	ekstremalną	sytuację	
niebezpieczeństwa	 śmierci,	 ale	 każdy	 brak	 ukochanej	
rzeczy.	By	poprzeć	tę	tezę,	M.	Luter	sięga	tym	razem	
do	innego	z	Ojców	Kościoła	-	Ambrożego,	który	wska-
zywał,	 że	 przekazanie	 łaski	 Ducha	 Świętego	 nie	 zna	
pośpiechu.	Miłość	zaś	nie	wynika	z	niebezpieczeństwa	
śmierci,	a	z	posłuszeństwa	przykazaniu	miłości	bliźnie-
go	(Ewangelia	Mateusza	22,39).	M.	Luter	interpretuje	
je	 jako	 wezwanie,	 by	 pomóc	 bliźniemu	 w	 takim	 nie-
bezpieczeństwie,	gdyż	sami	w	nim	pomocy	oczekujemy	
(Ewangelia	Mateusza	7,12;	1	Jana	3,17).
	 Także	 ta	 teza	 opatrzona	 jest	 uzupełnianiami.	
Dwa	rozszerzają	postawioną	tezę,	 trzecie	zaś	 jest	kon-
kluzją,	 że	 przedstawiony	materiał	 stanowi	 odpowiedź	
na	 postawione	we	wstępie	 pytanie.	 Pierwszy	 z	 dodat-
ków	 ujmuje	Chrystusa	 jako	 jedynego	 sędziego,	 który	
będzie	oceniał	nerki	 i	 serce,	 a	 także	wszelkie	 ludzkie	
zasługi.	Drugi	zaś	wskazuje,	że	wszystko	jest	możliwe	
dla	wierzącego.	Natomiast	 przejawem	przesądów	 jest	
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przypisywanie	 jednemu	człowiekowi	 takiej,	a	 innemu	
innej	pomocy.	W	obu	przypadkach	M.	Luter	przedsta-
wia	całą	listę	tekstów	biblijnych	mających	potwierdzać	
te	 tezy	 (dla	 pierwszej	m.in.	 1	 Księga	Kronik	 28,9;	 5	
Księga	Mojżeszowa	8,2;	1	List	do	Koryntian	1,30;	dla	
drugiej	m.in.:	Ewangelia	Marka	9,2;	1	List	do	Koryn-
tian	15,28;	3,21n;	List	do	Rzymian	8,32).	W	przypad-
ku	 drugiego	 z	 uzupełnień	 Wittenberczyk	 ponownie	
obszernie	argumentuje	z	Augustyna,	odwołując	się	do	
tekstów	Afrykańczyka,	w	których	ten	wskazuje,	że	nie	
ma	 usprawiedliwienia	 dla	 niewiary,	 a	 łaska	 zapewnia	
zdolność	przestrzegania	Prawa	Bożego.
	 Dysputa	z	roku	1516	roku	jest	interesująca	nie	
tylko	dlatego,	że	stała	się	impulsem	dla	poparcia	M.	Lu-
tra	 przez	N.	 von	Amsdorfa.	 Jest	 ona	 także	 ciekawym	
dokumentem	rozwoju	teologicznego	przyszłego	Refor-
matora	w	czasie,	gdy	jeszcze	nie	trafił	na	pierwszy	front	
walki	 o	 zmianę	 w	 Kościele.	 Stosowana	 w	 niej	 argu-
mentacja	dobrze	pokazuje,	że	jego	teologiczne	poglądy	
wykuwały	 się	przede	wszystkim	w	 twórczym	dialogu	
z	tekstem	Pisma	Świętego.	Jako	pomoc	w	lekturze	nie	
stronił	 od	 uznanych	 autorytetów,	 jak	 przede	 wszyst-
kim	 Augustyn	 z	 Hippony.	 Wybór	 Afrykańczyka	 nie	
był	przypadkowy,	także	jego	teologia	zbudowana	była	 
w	 dużej	 mierze	 na	 lekturze	 listów	 Pawła,	 które	 już	 
w	 tym	 czasie	 stały	 się	 kluczowym	 odniesieniem	 dla	
M.	Lutra.	 Ponadto	 refleksja	 biskupa	Hippony	 koncen-
trowała	się	na	tych	kwestiach,	pojęciach	i	problemach,	
które	sam	M.	Luter	odczytywał	jako	zasadnicze	na	kar-
tach	Pisma	Świętego.
	 Dysputa	 ta	 jest	 jedną	 klatką	 w	 filmie,	 jakim	
była	droga	M.	Lutra	do	tego,	co	dziś	uznaje	się	za	klu-
czowe	dla	jego	reformacyjnych	przekonań.	Nie	jest	to	

jednak	kadr	wyrwany	z	kontekstu	całości	 scenariusza.	
Widać	w	nim	pozostałości	tego,	skąd	M.	Luter	przybył	
w	to	miejsce,	a	co	później	porzuci.	Nadal	dominujące	
miejsce	w	jego	refleksji	zajmuje	związek	wiary	i	miło-
ści	jako	warunków	przestrzegania	Prawa	Bożego.	Brak	
tu	 jeszcze	wybrzmiewającego	w	pełni,	 skupionego	na	
obietnicy	wezwania	sola	fide	(tylko	wiara).	Zostawione	
jest	jeszcze	miejsce	na	Prawo	Boże,	które	może	stano-
wić	 pewien	 grunt	 dla	 oceny	 postępowania	 człowieka,	
przynajmniej	 pod	 kątem	 zmniejszenia	wymiaru	 należ-
nej	mu	kary.	Nie	ma	tutaj	zatem	typowego	dla	Lutrowej	
teologii	pojęcia	Zakonu,	który	jest	Bożym	roszczeniem	
wobec	człowieka	i	w	swym	teologicznym	zastosowaniu	
nie	ma	za	zadanie	dostarczyć	człowiekowi	usprawiedli-
wienia,	ale	tylko	pouczyć	go	o	jego	grzeszności.	Także	
inne	 sztandarowe	 hasło	 reformacyjnej	 teologii	 solus	
Christus	 na	 gruncie	 tego	 tekstu	może	 być	 odniesione	
raczej	 do	 obrazu	 Chrystusa	 jako	 jedynego	 sędziego,	 
a	nie	jedynego	zbawiciela.	To	wszystko	jeszcze	przed	
profesorem	 wittenberskiego	 uniwersytetu.	 Z	 drugiej	
strony	są	tu	motywy	obecne	w	teologii	Wittenberczyka	
także	później,	na	przykład	przekonanie	o	niewolności	
ludzkiej	 woli.	 Innym	 przykładem	 jest	 uznanie	 całko-
witej	grzeszności	człowieka,	a	także	kwestia	podstawy	
oceny	jego	statusu	przed	Bogiem	oparta	nie	na	ludzkiej	
aktywności,	ale	na	działaniu	samego	Boga,	który	czło-
wieka	odradza.	Pojawia	się	także	w	tej	dyspucie	zalążek	
koncepcji	 sprawiedliwości	 jako	 czegoś	 przypisanego	
człowiekowi,	 który	 jest	 grzesznikiem,	 czy	 też	 częsty	 
w	późniejszych	 jego	 rozważaniach	obraz	 drzewa,	 któ-
rego	bycie	złym	lub	dobrym	przesądza	o	tym,	jakie	wy-
daje	owoce.

Jerzy Sojka

Siwizna wspaniałą koroną

 
 Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej 
na drodze sprawiedliwości (Przyp.Sal.16,31)

	 Starość	 jest	 to	 okres	 życia,	 którego	 pragnie-
my	dożyć	i	przeżyć,	jednak	kiedy	nadejdzie,	człowiek		
mówi:	 nie	 podoba	 mi	 się	 (Kazn.Sal.12,1).	 Biblia	 za-
chęca,	aby	pamiętać	o	Stwórcy	za	dni	młodości,	zanim	
lata	te	nadejdą.	Młodzi	ludzie	mają	nieporównywalnie	
więcej	 czasu	 i	 możliwości	 by	 czynić	 dobro,	 aniżeli	
człowiek	stary.	Pokolenie	młode,	które	wchodzi	w	ży-
cie,	 powinno	 być	 informowane	 o	 tym,	 co	 jest	 dobre,	 
a	co	złe,	aby	później	nie	żałować	swoich	decyzji.	Cześć	
i	szacunek	dla	osób	starszych	są	połączone	z	bojaźnią	
Bożą	(3Mż	19,32).	Niestety,	dzisiaj	wielu	starszych	nie	
zadbało	o	swój	późniejszy	wizerunek	i	wielu	młodych	
ludzi	drwi	ze	starszych,	co	nie	znaczy,	że	po	latach	ta	

krzywda	nie	wróci	na	ich	głowę.	Nasze	czasy	obfitują	 
w	 duchy	 nieposłusznego,	 co	 widzimy	 w	 relacjach	 
w	niejednej	naszej	rodzinie	(Rz	1,30	i	2Tm	3,2).	Ze	sta-
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rością	należy	się	pogodzić	i	Bogu	za	nią	dziękować,	po-
nieważ	jest	darem	Bożym.	Siwe	włosy	nie	szpecą,	ale	
zdobią:	Chlubą	młodzieńców	jest	ich	siła,	lecz	ozdobą	
starców	jest	siwy	włos	(Prz	20,29).	
	 Sędziwość	 przeplata	 się	 z	 siwymi	 włosami.	
Trudno	dostrzec	też	w	życiu	granicę	pomiędzy	młodo-
ścią,	a	starością.	Zdarza	się	często,	że	lata	starości	mogą	
jeszcze	być	bardzo	owocne.	Bardzo	dużo	wielkich	dzieł	
powstało	w	jesieni	życia.	Abraham	dożył	późnej	staro-
ści	(1Mż	15,15)	zaś	Saara	urodziła	Izaaka	w	podeszłym	
wieku	(1Mż	21,2).	Abraham	zmarł	w	pięknej	starości,	
sędziwy	i	syty	dni	(1Mż	25,8).
	 Siwienie	 jest	normalnym	przejawem	starzenia	
się,	choć	może	pojawić	się	już	nawet	po	trzydziestym	
roku	życia.	Siwizna,	za	Bożą	sprawą	jest	znakiem	rozpo-
znawczym	osoby,	która	wiele	już	w	życiu	doświadczy-

ła.	Większość	kultur	otacza	szacunkiem	ludzi	starszych.	
Zasada	ta	wpisana	jest	w	ludzkie	sumienie.	Oczywiście,	
nie	wystarczy	być	starym,	aby	wzbudzać	szacunek.	Bi-
blia	wspomina	dwóch	starców,	Joaba	oraz	Szymei	(1Krl	
2),	którzy	źle	postępowali	w	swoim	życiu,	dlatego	też	
król	Dawid	synowi	Salomonowi	kazał		na	nich	wydać	
wyrok	skazujący.	Siwizna	jest	koroną	pod	warunkiem,	
iż	dana	osoba	żyje	sprawiedliwie,	bogobojnie	i	podoba	
się	Bogu:	Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie 
się jak cedr Libanu. Zasadzeni w Domu Pańskim wyra-
stają w Dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości 
przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwiesz-
czać, że Pan jest Prawy, że jest Opoką moją i nie ma  
w Nim nieprawości (Ps.93,13-16)

Wiesław Radwański

Dopóki Ziemia istnieć będzie ...

 

	 W	ciągu	każdego	 roku	powtarzają	się	cyklicz-
nie	te	same	pory,	wykonywane	są	te	same	prace	na	roli.	
Po	wiośnie	 nadchodzi	 lato,	 po	 lecie	 jesień,	 po	 jesieni	
zima.	Po	siewie	przychodzi	wzrost,	a	za	nim	idzie	żni-
wo.	Dzień	zamienia	się	w	noc,	aby	po	niej	mógł	przyjść	
nowy	dzień.	Przemijanie	czasu	odbywa	się	jak	na	karu-
zeli,	poprzez	powrót	do	tego,	co	już	było	kiedyś.	Stale	
płynący	 strumień	czasu	niesie	nas	 co	pewien	czas	do	
tych	 samych	 okoliczności	 i	 warunków	 życia.	 Ów	 cy-
kliczny	 powrót	 pór	 roku,	 następstwo	 dni	 i	 nocy,	 daje	
poczucie	 pewności,	 że	 to,	 co	 mamy,	 przeminie,	 ale	
znów	kiedyś	wróci.	Żal,	 gdy	wymyka	 się	 coś	miłego,	
gdy	 przemija	 szczęśliwy	 dzień,	 gdy	 jesienne	 chłody	
następują	 po	 ciepłym	 lepie.	 Oddychamy	 z	 ulgą,	 gdy	
przemija	 noc	 strachu,	 niepewności	 i	 żałoby,	 a	 nastaje	
świt	nowego	dnia	radości,	gdy	mroźna	zima	przechodzi	 
w	opromienioną	słońcem	i	nową	chęcią	do	życia	wio-
sną.	 Radość	 przeminęła,	 ale	 znowu	 wróci.	 Nadszedł	
smutek,	 ale	nie	będzie	 trwał	wiecznie?	Pewność	prze-
mijania	i	powrotu	tego,	co	było,	pewność,	że	w	historii	
ziemi,	w	dziejach	świata,	powtarzają	się	cyklicznie	 te	
same	 okresy,	wynika	 z	Bożej	 obietnicy:	 „Dopóki	 zie-
mia	istnieć	będzie,	nie	ustaną	siew	i	żniwo,	zimno	i	go-

rąco,	lato	i	zima,	dzień	i	noc".	Ta	obietnica	została	dana	
przez	Boga	w	momencie	szczególnym;	po	potopie,	naj-
większej	karze,	jaką	Bóg	wymierzył	ludzkości,	a	także	
całej	 ziemi,	 na	 skutek	 ludzkiego	 odstępstwa	 od	Boga	 
i	grzechu.	Wtedy	Bóg	zapewnił,	że	już	nigdy	nie	będzie	
stosował	zasady	powszechnej	odpowiedzialności	i	nie	
zniszczy	życia	na	ziemi	z	powodu	ludzkiej	nieprawości.	
	 Powracanie	 tych	 samych	 pór	 roku,	 cykliczne	
następstwo	dni	i	nocy,	to	widoczny	dowód,	że	Bóg	do-
trzymuje	swych	obietnic.	Daje	nam	czas	do	osiągnięcia	
celu	naszego	życia,	czas	na	znalezienie	Boga,	na	odej-
ście	od	grzechu	i	występku	i	przejście	na	drogę	prawo-
ści	 i	 pobożności.	 Jeszcze	 trwa	 ziemia,	 jeszcze	 dzień	
przychodzi	po	nocy,	jeszcze	po	zimie	przyjdzie	wiosna,	
jeszcze	 po	 siewie	 nadejdzie	 czas	 żniw.	To	 znaczy,	 że	
jeszcze	 trwa	 czas	 łaski,	 czas	 szukania	 i	 znajdowania	
Boga,	 uznania	 Go	 w	 sposób	 jednoznaczny	 za	 swego	
Pana	 i	Zbawiciela.	Ale	przyjdzie	czas,	kiedy	kosmicz-
na	karuzela	zatrzyma	się	i	przyjdzie	nam	wysiąść	z	pę-
dzącego	pociągu	czasu.	Pan	dotrzymał	swoich	obietnic.	
Pozostaje	pytanie,	czy	my	wykorzystaliśmy	czas	łaski,	
czy	dotarliśmy	do	celu	swej	ziemskiej	podróży?

 Życie Jezusa Chrystusa miało jeden rys zasadniczy: d a w a ć,  a  n i e   b r a ć. 

I naszym celem powinno być: nie samemu posiadać, mieć, używać, czymś być, zna-

czyć lecz – oddawać, wyzbywać się, rezygnować, wyrzekać się, zapierać się siebie. Taki 

przykład dał nam Jezus już w swoim żłobku i takim był ów mąż wiszący na krzyżu. Całe 

Jego życie rozpięte było między tymi dwoma biegunami, a wszystkie jego etapy były 

jednym wielkim potwierdzeniem tej zasady ogólnej: dawanie siebie na ofiarę. 
Matka Ewa

Kalendarz Ewangelicki 1968 r.
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. V

500 lat Reformacji

	 Tak	 już	 to	 jest	 na	 tym	 świecie,	 że	 co	 dla	 jed-
nych	jest	krokiem	naprzód,	próbą	wyjścia	z	zaułka,	dla	
innych	jest	naruszeniem	zastanego	porządku	i	spotyka	
się	w	ogromnej	większości	przypadków	z	potępieniem	
burzycieli.	Gdy	zamiast	porozumienia	do	rozwiązania	
problemu	użyty	jest	miecz,	rzecz	staje	się	tragedią	dla	
wszystkich!	Tak	było	niestety	także	z	Reformacją.	Nie	
jest	 żadną	 tajemnicą,	 że	 najstraszliwsze	 zawsze	 były	
wojny	na	tle	religijnym.	
	 Mówi	 się,	 że	 Polska,	 to	 kraj	 odwiecznej	 tole-
rancji,	bez	stosów,	sądów		„czarownic”,	bez	wojen	wy-
znaniowych	i	wszelkiej	 innej	przemocy,	na	 tle	 innych	
krajów	 już	 tylko	 europejskich	 jawi	 się	 jako	oaza	wie-
lokulturowości	 (ostatnio	 modne	 określenie)	 i	 ostoja	
wszelkich	 azylantów.	 Jakże	 często	 odwołuje	 się	wów-
czas	 do	 wzorcowego	 przykładu	 XVI	 wieku,	 czasów	
prześwietnej	 Rzeczypospolitej	 Obojga	 Narodów	 pod	
panowaniem	ostatnich	Jagiellonów,	ale	przemilcza	się	
istotne	dla	tego	czasu	wydarzenie,	spychając	je	do	nic	
nie	 znaczącego	 epizodu,	marginalnego	wybryku	 rene-
sansu.	
	 Przyjrzyjmy	się	dziejom	Reformacji	w	Polsce	
jeszcze	raz,	ale	w	kontekście	do	panujących,	i	temu,	co	
się	za	ich	przyzwoleniem	działo	z	ich	własnej	i	nie	wła-
snej	woli.	Zauważmy	jednak,	że	nie	tylko	oni	byli	reży-
serami	tego	dramatu.	
	 Zygmunt	 Stary	 (1506	 –	 1548).	 Był	 królem	
religijnym,	 pobożnym,	 w	 przeciwieństwie	 do	 swoich	
poddanych	nie	podatnym	na	nowinki	religijne.	Ledwo	 
w	Królestwie	 pokazały	 się	 pierwsze	 druki	 protestanc-
kie	i	co	światlejsi	jego	obywatele	poczęli	je	roztrząsać,	 
a	 mieszczaństwo	 zwłaszcza	 pochodzenia	 niemieckie-
go	szczególnie	w	miastach	Prus	Królewskich	(Gdańsk,	
Toruń)	 opuszczać	 nawy	 kościołów	 katolickich,	 bądź	
zajmować	 je,	 król	 wydał	 szereg	 coraz	 ostrzejszych	
edyktów	 zakazujących	 przywozu	 książek	 szerzących	
innowierstwo,	 a	 potem	 zagroził	 karą	 śmierci	 na	 sto-
sie	 i	konfiskatę	mienia	za	głoszenie	nauk	niesfornego	
mnicha	 wittenberskiego	 (1523).	 Wyznaczona	 została	
specjalna	komisja	upoważniona	do	konfiskat	zakazanej	
literatury	 i	 powołano	 cenzora	mającego	przypilnować	
drukarzy,	 aby	 spod	 ich	 pras	 nie	 wychodziły	 jakiekol-
wiek	druki	podważające	naukę	Kościoła	Katolickiego.	

Gdy	w	Gdańsku	doszło	do	obalenia,	także	na	podłożu	
religijnym,	władzy	patrycjatu	miejskiego,	 z	polecenia	
króla	doszło	do	krwawej	pacyfikacji	miasta,	 stracenia	
buntowników,	 wypędzenia	 luterańskich	 kaznodziei	 
i	przywrócenia	rządów	patrycjatu	(1526),	zaledwie	rok	
po	 hołdzie	 pruskim,	 sankcjonującym	 powstanie	 len-
nego	Księstwa	Prus	Książęcych	i	zgody	na	konwersję	
jego	mieszkańców.	W	lutym	1535	r.	król	wydał	edykt	
zakazujący	osiedlania	się	w	Polsce	anabaptystycznych	
grup	plebejskich	przybywających	z	Niemiec	i	Moraw;	
zabronił	także	wyjazdów	młodzieży	na	studia	do	zagra-
nicznych	 ośrodków	 protestanckich.	 Ograniczeniu	 ule-
gły	 także	prawa	 ludności	żydowskiej,	 a	 ich	przykrym	
akordem	było	spalenie	na	rynku	krakowskim	Katarzy-
ny	 Zalaszkowskiej	 –	 Weiglowej	 (1539),	 posądzonej	 
o	 nawracanie	 chrześcijan	 na	 judaizm.	 Czytamy,	 że	
edykty	królewskie	nie	były	przestrzegane.	To	prawda;	
król	przez	cały	czas	borykał	się	z	oporem	szlachty	dążą-
cej	do	ograniczenia	władzy	królewskiej	 i	przywilejów	
duchowieństwa	 katolickiego,	 domagającej	 się	 uwol-
nienia	się	spod	jego	jurysdykcji,	a	było	jej	tym	łatwiej,	
że	wiele	możnych	 rodów	opowiedziało	 się	 po	 stronie	
Reformacji,	a	wielu	z	nich	zajmowało	najwyższe	stano-
wiska	nie	tylko	w	sejmie	i	w	senacie.	Niemniej	edykty	
były	ogłoszone	i	w	każdej	chwili	mogły	być	pod	byle	
pozorem	 wykorzystane	 przeciw	 zwolennikom	 Refor-
macji.	
	 Zygmunt	August	(1548	–	1572).	Za	jego	pano-
wania	szlachta	wywalczyła	dla	siebie	szereg	dalszych	
wolności,	w	tym	uwolnienia	od	sądów	kościelnych.	Po	
ogłoszeniu	 pokoju	 religijnego	 w	 Niemczech	 (1555)	
szlachta	różnowiercza	wystąpiła	do	króla	z	wnioskiem		
o	przejęcie	spraw	wyznaniowych	i	utworzenie	na	wzór	
Anglii	Kościoła	Narodowego,	godzącego	naukę	Rzymu,	
Wittenbergii	i	Genewy.	Postulaty	przedstawione	papie-
żowi	 Pawłowi	 IV	 przez	marszałka	 nadwornego	 Stani-
sława	 Maciejowskiego	 zostały	 odrzucone.	 Staraniem	
biskupa	warmińskiego	 Stanisława	Hozjusza	 powstało	
w	Braniewie	pierwsze	kolegium	jezuickie.	Niedugo	po-
tem	w	każdym	większym	mieście	 jezuici	mieli	 swoje	
placówki,	wywierając	coraz	większy	wpływ	na	środo-
wisko.	Niezależnie	od	nacisku	biskupów	nie	godzących	
się	z	rozpanoszeniem	szlachty,	przybyły	do	Polski	nun-
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cjusz	 Giovanni	 Francesco	 Commendone	 domagał	 się	
od	króla	bezwzględnego	zachowania	uprzywilejowanej	
pozycji	Kościoła	Rzymskokatolickiego	i	zignorowania	
prób	 utworzenia	 Kościoła	 Narodowego.	 Król,	 będąc	
pod	naciskiem	przeciwstawnych	obozów,	stosował	po-
litykę	odwlekania;	nie	na	darmo	nazywano	go	„Dojutr-
kiem”.	Z	jednej	strony	przyjął	uchwały	soboru	trydenc-
kiego,	 ale	 odmówił	 ich	 respektowania,	 nie	 chcąc	 być	
sędzią	 sumień	poddanych;	z	drugiej	 strony	nie	podjął	
propozycji	utworzenia	Kościoła	Narodowego	 i	nie	za-
pewnił	wolności	wyznaniowych	dla	innowierców	w	ca-
łym	Królestwie,	ale	ustąpił	szlachcie	i	możnowładztwu	
zmierzających	do	znacznego	ograniczenia	przywilejów	
hierarchii	kościelnej.	
	 Henryk	 III	Walezy	 (1574	 02	 -	 06),	 pierwszy	
król	 elekcyjny,	wybrany	 po	 blisko	 dwuletnim	 bezkró-
lewiu,	nie	miał	zamiaru	respektować	wymuszej	na	nim	
przysiągi	 zobowiązujęcej	 go	 do	 uznania	 postanowień	
artykułów	 henrykowskich.	 Cztery	 miesiące	 jego	 „pa-
nowania”	były	miesiącami	straconymi,	pogrążającymi	
kraj	w	anarchii.	
	 Stefan	Batory	(1576	–	1586).	Wybrany	w	opo-
zycji	do	kandydatów	habsburskich,	zdobył	uznanie	dla	
odniesionych	zwycięstw		w	walce	z	Moskwą,	jako	kato-
lik	wspierał	jezuitów,	ale	dążył	do	zachowania	toleran-
cji	 religijnej,	karał	 sprawców	ekscesów	skierowanych	
przeciw	innowiercom.	
	 Zygmunt	III	Waza	(1587	–	1632).	Także	on	był	
kontrkandydatem	Habsburga	na	tron	polski,	lecz	wbrew	
oczekiwaniom	okazał	się	ich	bliskim	sprzymierzeńcem,	
wiele	sił	strawił	na	próbach	odbicia	korony	szwedzkiej,	
wciągając	Polskę	w	kilkudziesięcioletni	okres	konflik-
tów	zbrojnych	z	zabałtyckim	sąsiadem.	Był	gorliwym	
katolikiem,	 otoczył	 się	 jezuitami,	 pozostając	 pod	 ich	
przemożnym	wpływem.	Stopniowo	eliminował	z	życia	
politycznego	 innowierców;	 jego	 tolerancja	sprowadza-
ła	się	do	zapewnienia	zupełnej	bezkarności	dla	wyczy-
nów	podburzanej	gawiedzi	i	coraz	liczniejszych	tumul-
tów	 przeciw	 heretykom,	 zwłaszcza	 w	 miastach.	 Gdy	
w	1591	r.	nad	Krakowem	unosił	się	dym	podpalonego	
wspólnego	kościoła	luteran	i	kalwinów,	król	najspokoj-
niej	zabawiał	się	piłką	w	cieniu	swojego	pałacu	w	pobli-
skim	Łobzowie.	Podobne	pogromy	miały	miejsce	m.in.	 
w	 Wilnie,	 Poznaniu	 i	 Lublinie.	 Wprowadzenie	 Unii	
Brzeskiej	 (1596)	 stało	 się	 zarzewiem	wyczerpujących	
wojen	 z	 Kozakami,	 broniących	 prawosławia.	 Gdy	 ce-
sarz	Ferdynand	II	znalazł	się	w	opałach	(1619	–	1620),	
wysłał	mu	dwukrotnie	na	pomoc	oddziały	lisowczyków.	
Upór	w	pretensjach	do	 tronu	 szwedzkiego,	 złudne	na-
dzieje	 zawładnięcia	Moskwą,	 całkowite	 podporządko-
wanie	 polityki	Habsburgom	 i	 jezuitom,	 spowodowało	
nie	 tylko	 trudności	 wewnątrz	 kraju	 (Rokosz	 Zebrzy-
dowskiego	1606	–	1607,	zamach	na	króla	–	1620),	ale	
pogrążenie	kraju	w	narastających	konfliktach	zbrojnych	

praktycznie	ze	wszystkimi	sąsiadami.	
	 Władysław	IV	Waza	(1632	–	1648),	wykształco-
ny,	w	czasie	swoich	podróży	po	Europie	mógł	przyjrzeć	
się	 polityce	 i	 gospodarce	 krajów	 Europy	 Zachodniej.	
Pod	 względem	 wyznaniowym	 był	 liberalny,	 utrzymy-
wał	kontakty	z	krajami	protestanckimi,	w	kraju	dążył	
do	złagodzenia	napięć	międzywyznaniowych	zarówno	
z	protestantami,	 jak	 i	prawosławiem.	Jego	poważnym	
osiągnięciem	i	 to	w	czasie,	gdy	w	Europie	 trwała	wy-
niszczająca	wojna	trzydziestoletni	(1618	–	1648),	było	
zwołanie	Colloquium	Charitativum	(25.08.1645)	w	To-
runiu.	 W	 „przyjacielskich	 rozmowach”	 wzięli	 udział	
przedstawiciele	czterech	wyznań:	rzymskokatolickiego,	
luterańskiego,	 kalwińskiego	 i	 braci	 czeskich.	Różnice	
doktrynalne,	a	zwłaszcza	wystąpienia	nie	zmierzające	
do	szukania	ugody,	a	ograniczające	się	do	wzajemnego	
oskarżenia	się	i	podnoszenia	różnic	wyznaniowych,	nie	
doprowadziły	 do	 porozumienia.	 Stwierdzenia	 niektó-
rych	 historyków,	 jakoby	Colloqium	 było	 kontynuacją	
panującej	 w	 Polsce	 tradycji	 tolerancji	 religijnej,	 nie	
wytrzymuje		konfrontacji	z	tym,	co	się	działo	za	czasów	
Zygmunta	III	Wazy	i	po	śmierci	Władysława	IV.		
	 Jan	II	Kazimierz	Waza	(1649	–	1668).	Wycho-
wany	pod	troskliwą	opieką	matki	Konstancji	Austriacz-
ki,	drugiej	żony	Zygmunta	III	i	jej	jezuickiego	otocze-
nia,	oficer	w	służbie	Habsburgów,	zwolniony	z	niewoli	
francuskiej	jako	zakładnik	gwarantujący	niewspomaga-
nie	 przez	 Polskę	 cesarza	 w	wojnie	 30	 –	 letniej,	 krót-
ko	 jezuita	 bez	 ślubów,	 obdarzony	 niechcianym	 	 kape-
luszem	 kardynalskim	 przez	 papieża	Urbana	VIII,	 był	
ostoją	 frakcji	habsburskiej	 i	katolicyzmu	w	kraju.	Już	
na	samym	początku	musiał	się	zmierzyć	z	powstaniem	
kozackim	pod	wodzą	Bohdana	Chmielnickiego	 i	 bun-
tem	chłopskim	na	Podhalu.	W	1654	rozgorzał	konflikt		
z	Rosją,	a	wkrótce		ze	Szwecją,	ten	ostatni	poniekąd	na	
własne	życzenie.	Był	to	wprawdzie	tylko	pretekst,	ale	
wystarczył,	aby	w	połączeniu	z	innymi	„argumentami”	
stać	się	przyczyną	kolejnego	starcia	zbrojnego.	Ciągle	
bowiem	„polscy”	Wazowie	nie	wyrzekli	się	pretensji	do	
tronu	szwedzkiego.	W	pewnej	mierze	konflikt	polsko	–	
szwedzki	sprowadzał	się	do	walki	pomiędzy	członkami	
tej	 samej	 dynastii.	Można	 się	 nie	 dziwić,	 że	w	wielu	
kręgach,	 zwłaszcza	możnowładztwa	 i	 to	bez	względu	
na	 wyznanie,	 rozważano,	 którego	 z	 Wazów	 poprzeć,	
Karola	X	czy	Jana	Kazimierza,	aby	przy	okazji	utargo-
wać	coś	dla	siebie.	Dzięki	poparciu	szeregu	z	nich,	woj-
ska	szwedzkie	w	szybkim	marszu	opanowały	znaczną	
część	 terytorium	Polski,	 a	król	 salwował	 się	ucieczką	
na	Śląsk.	Nie	było	w	Polsce	wojny	30	–	letniej,	ale	był	
„potop	szwedzki”	ze	wszystkimi	następstwami	działań	
zbrojnych	i	rozpętanej	propagandy	nienawiści	nie	tylko	
do	okupanta,	ale	do	wszystkich,	którzy	ośmielili	się	być	
innowiercami.	Na	nich	zwalono	całą	winę	za	wszystkie	
nieszczęścia	wojenne.	Stefan	Czarniecki	rozpoczął	woj-
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nę	szarpaną	przeciw	Szwedom,	ale	spore	wątpliwości	 
w	celowość	takiego	działania	można	mieć	w	odniesieniu	
do	organizowanych	przez	niższe	duchowieństwo	kato-
lickie	chłopskich	gromad	nie	tyle	nękających	pomniej-
sze	oddziały	szwedzkie	w	terenie,	co	napadające	na	in-
nowiercze	dwory	na	terenie	zwłaszcza	Małopolski,	ze	
świadomym	wykorzystaniem	wszelkich	antagonizmów	
społecznych	 na	 tle	 klasowym	 i	 wyznaniowym.	 Obie-
cywano	 podburzonym	 chłopom	 ulgi	 w	 pańszczyźnie,	
zwolnienie	z	nałożonych	kar	dla	każdego,	kto	z	cepem	
lub	kosą	stanie	do	walki	z	napastnikiem.	Żadna	z	tych	
obietnic,	mimo	ślubów	lwowskich	króla	(1656),	nie	zo-
stała	 spełniona.	 Jak	 bezwzględny	 był	 stosunek	 do	 in-
nowierstwa	świadczy	przykład	Leszna.	Miasto,	będące	
oazą	dla	Braci	Czeskich,	dla	ocalenia	miasta	otworzyło	
Szwedom	bramy.	Gdy	 z	 kolei	 u	 bram	 stanęły	wojska	
polskie,	w	odwet	za	zdradę	miasto	zostało	splądrowane	
i	podpalone,	a	jego	mieszkańcy	wygnani	(1656).	Wśród	
nich	był	Jan	Amos	Komenski	(1592	-	1670),		czołowy	
humanista	i	prekursor	nowoczesnej	pedagogiki,	pozba-
wiony	mienia,	biblioteki		i	całego	dorobku	naukowego.	
Królowi	 udało	 się	 zapobiec	 ukartowanemu	 rozbioro-
wi	 Polski	 (Brandenburgia,	 Szwecja,	 Litwa	 i	 Siedmio-
gród)	i	odbić	znaczną	część	okupowanego	przez	Szwe-
dów	 terenu.	Powoli	kończyła	 się	wojna	ze	Szwedami,	 
w	której	nie	było	zwycięzców	ani	zwyciężonych.	Dalej	
jednak	 trwały	 walki	 z	Moskwą.	 Niewypłacone	 żołdy,	
zwłaszcza	 	 wojskom	 najemnym,	 pociągnęły	 za	 sobą	
samorzutne	 „pobieranie”	 tzw.	 chlebowego;	 na	 całym	
podgórskim	 obszarze	 zbójnicy	 góralscy	 wymierzali	
własną	sprawiedliwość	na	tym,	co	jeszcze	zostało.	Tak	
więc	do	zniszczeń	pozostawionych	po	walkach	regular-
nego	wojska	doszły	zniszczenia	polskiej	wsi	 i	wymor-
dowanie	ludności	innowierczej.	Wysoka	była	cena	strat,	
zanim	po	 pokoju	 oliwskim	 (1660)	 Jan	Kazimierz	 zre-
zygnował	z	korony	szwedziej.	Do	tego	doszedł	rokosz	

Jerzego	Lubomirskiego	i	bratobójcza	przegrana	walka	
wojsk	koronnych	pod	Mątwami	(1666),	ale	przyczyni-
ło	się	nie	tylko	do	podcięcia	polityki	i	autorytetu	króla,	
co	 utrwaliło	 zwyczaj	 zrywania	 sejmów	 z	 byle	 powo-
du	i	ostatecznie	doprowadziło	króla	do	abdykacji.	Kraj	
opanowała	anarchia	i	szerzona	propaganda,	obciążająca	
winą	za	wszystko	Szwedów	i	wszystkich	innowierców,	
uznanych	 za	 zdrajców	narodu	 i	 ojczyzny.	 Jakoś	 zapo-
mniano,	że	wśród	zdrajców	Jana	Kazimierza	była	także	
szlachta	i	możnowładztwo	katolickie.	Tolerowano	inno-
wierstwo	wszystkich	innych	grup	etnicznych	osiadłych	
w	Polsce,	natomiast	do	rodaków	innowierców	odnoszo-
no	 się	wrogo,	mimo	 iż	 dali	wiele	 dowodów	 przywią-
zania	do	 swojej	ojczyzny	 i	wnieśli	niemały	wkład	do	
jej	rozwoju	kulturalnego	i	gospodarczego.	Szczególną	
wrogość	okazano	Braciom	Polskim,	których	oskarżono	
o	prowadzenie	konszachtów	zagranicznych,	zmierzają-
cych		do	rozbioru	Polski.	Odwetem	za	to	była	uchwalo-
na	już	w	1658	r.	przez	Sejm	Konstytucja	o	wypędzeniu	
arian	 z	 Polski.	 Jedynym	 ratunkiem	przed	wygnaniem	
i	 pozbawieniem	 mienia	 było	 przyjęcie	 katolicyzmu.	
Wielu	z	nich	wyemigrowało	na	Śląsk,	do	Prus,	a	nawet	
do	Holandii.	Niektórzy	historycy	twierdzą,	że	owa	ba-
nicja	nie	była	zrealizowana	konsekwentnie.	Jeśli	nawet	
tu	i	ówdzie	uchowała	się	jakaś	grupka	Braci	Polskich,	
była	grupą	wykluczoną,	 formalnie	pozbawioną	prawa	
zamieszkiwania	 w	 Polsce.	 Pozostałych	 innowierców	
wprawdzie	nie	wypędzono,	ale	zrobiono	wszystko,	aby	
ich	zepchnąć	na	margines	życia	społecznego,	pozbawić	
świątyń	 	 i	 szkół,	 drogą	 nieustającego	 nękania	 zmusić	
do	 wyrzeczenia	 się	 heretyckich	 przekonań.	W	 tymże	
1668	r.	sejm	elekcyjny	uchwalił	zakaz	odstępowania	od	
religii	katolickiej	pod	groźbą	wydalenia	 z	kraju,	 a	na-
wet	kary	 śmierci.	Kontrreforacja	 święciła	 swój	wielki	
tryumf.		 Władysław Sosna

	 Podstawą	 wiary	 i	 chrześcijańskiego	 życia	 w	
kościele	średniowiecznym	była	tradycja,	która	spycha-
ła	 na	dalszy	plan	przekaz	biblijny.	Luter	nie	negował	
tradycji,	 ale	 sprzeciwiał	 się	 jednak	 stanowczo	wszyst-
kim	 jej	 elementom,	 których	 nie	można	 było	wywieść	
bezpośrednio	z	Pisma	Świętego.	Za	Słowo	Boże	uwa-
żał	jedynie	Biblię,	bo	tylko	ona	prowadzi	do	Chrystusa	
i	 umożliwia	 poznanie	 Jego	 zbawczej	mocy.	 Zdaniem	
Lutra,	 jedynie	 tak	pojmowane	Słowo	należy	uznawać	
za	rozstrzygające	w	dziele	zwiastowania,	a	bezprawne	
są	próby	formułowania	artykułów	wiary	na	podstawie	
ludzkich	orzeczeń.

	 Sola	 fide	 jest	 podstawą	 teologii	 usprawiedli-
wienia	przez	wiarę	i	zasadą	ustanowioną	bezpośrednio	
przez	Boga.	Tylko	wiara,	a	nie	dobre	uczynki,	są	bazą	
tłumaczenia	 człowieka	 przed	 Bogiem	 (chociaż	 w	 tra-
dycyjnym	 protestantyzmie	 wierze	 zawsze	 towarzyszą	
dobre	uczynki	jako	jej	skutek).	Doktryna	mówiąca,	że	
wiara	przynosi	usprawiedliwienie	i	dobre	uczynki,	jest	
przeciwna	katolickiej	doktrynie:	wiara	i	dobre	uczynki	
przynoszą	 usprawiedliwienie.	 Usprawiedliwienie	 jest	
rozumiane	jako	przekazanie	zasług	Chrystusa	grzeszni-
kom.	Zasada	sola	fide	neguje	wrodzoną	prawość	czło-
wieka,	która	bez	wiary	w	Chrystusa	i	bez	udziału	Jego	

Pięć zasad Kościoła luterańskiego

Jedynie	pismo	(sola	scriptura) Tylko	wiara	(sola	fide)
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prawości	jest	bezskuteczna.	Marcin	Luter	uznał	tę	zasa-
dę	za	"podstawę	istnienia	Kościoła"	(articulus	stantis	et	
cadentis	ecclesiae).

	 Podstawowe	 hasło	 Marcina	 Lutra	 brzmi	 „je-
dynie	 Chrystus".	 Podkreśla	 to	 suwerenność	 Boga	 
w	procesie	zbawienia	i	wyklucza	tym	samym	wszelkie	
pośrednictwo,	nie	będące	udziałem	Chrystusa.	Usuwa	
z	Kościoła	kult	świętych,	jak	również	zaprzecza	możli-
wości	jakiegokolwiek	wpływu	człowieka	na	zbawienie.	
Protestanci	 uważają,	 że	 Luter	 przywrócił	 Kościołowi	
dwoistą	 naturę	 Chrystusa:	 boską	 i	 ludzką,	 a	 zawartą	
w	 naukach	 pierwszych	 soborów	Kościoła	 chrześcijań-
skiego	 i	 z	 upływem	 czasu	 całkiem	 zapomnianą.	 Bóg	
jest	inicjatorem	zbawienia	w	Chrystusie,	w	krzyżu	ob-
jawiając	człowiekowi	zarówno	swój	gniew,	jak	i	łaskę.	
Boży	gniew,	wynikający	z	grzechów	człowieka,	spotkał	
Jezusa,	a	 jego	posłuszeństwo	 i	sprawiedliwość	spowo-
dowały,	że	została	okazana	łaska.
 

	 W	czasach	Lutra	uczono,	że	zbawienie	należy	
sobie	 wypracować,	 tymczasem	 Luter	 stanowczo	 od-

Jedynie	Chrystus	(solus	Christus)

Jedynie	słowo	(solum	verbum)

Jedynie	łaska	(sola	gratia)

rzucał	 każdą	 próbę	 przyznawania	 dobrym	 uczynkom	
jakiegokolwiek	znaczenia	w	akcie	zbawienia.	Według	
luteran	 człowiek	 nie	 może	 sobie	 zasłużyć	 na	 boże	
zmiłowanie,	 zbawieni	 jesteśmy	 bowiem	 jedynie	 z	 ła-
ski,	przez	zasługi	samego	Chrystusa	i	przez	wiarę.	Lu-
teranie	 twierdzą,	 że	potwierdza	 to	Biblia	 (np.	List	 do	
Rzymian	3,	24;	3,27;	5,1-2;	10,6;	10,9).	Dobre	uczynki	
nie	są	drogą	do	zbawienia,	ale	wynikiem	wiary	w	Chry-
stusa.	 Luter	 zerwał	 więc	 związek	między	 uczynkiem,	 
a	zbawieniem.

	 Luter	 nauczał,	 że	 Kościół	 jest	 wszędzie	 tam,	
gdzie	zwiastuje	 się	Słowo	Boże	 i	 to	z	niego	 rodzi	 się	
społeczność	 Kościoła,	 a	 na	 autentyczność	 Kościoła	 
i	 społeczności	 świętych	nie	mają	wpływu	zewnętrzne	
przejawy	kultu	i	wielowiekowa	nawet	tradycja,	ale	fakt	
zwiastowania	Słowa	Bożego.	Kładąc	wielki	nacisk	na	
zwiastowanie	Ewangelii,	 spowodował,	 że	Reformacja	
jest	utożsamiana	przez	jej	zwolenników	z	historią	walki	
o	właściwe	miejsce	dla	Ewangelii	w	życiu	i	Kościele.
	 Słowo	Boże	w	teologii	Lutra	ma	charakter	dy-
namiczny	 –	 nie	 tylko	 przekazuje	 wiadomość	 o	 woli	
Boga,	ale	również	ma	moc	twórczą	i	zbawczą.		

	 Symbolem	kościoła	luterańskiego	została	róża,	którą	wymyślił	
i	opisał	Marcin	Luter	tymi	słowami:	Pierwszy ma być krzyż - czarny, 
na tle serca. (...) Serce ma być umieszczone w środku białej róży, po-
kazywać co przynosi radość, pociechę i ukojenie w wierze (...) Dlate-
go róża powinna być biała, a nie czerwona, ponieważ kolor biały jest 
kolorem duchów i wszystkich aniołów. Róża ta znajduje się na błę-
kitnym polu, jako że taka radość ducha i nadzieja oznacza początek 
radości niebiańskiej w przyszłości. Wokół tego pola umieszczony jest 
złoty pierścień, ponieważ taka błogość w niebie trwa wiecznie i nie ma 
końca i kosztowna jest ponad wszelką radość i dobra, tak jak złoto jest 
najkosztowniejszym metalem szlachetnym. 

Róża Lutra

TAJEMNICA  SYNA  BOŻEGO

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,
jakie było w Chrystusie Jezusie”.

                              List do Filipian 2,5

CO  JEST WAŻNE?

„I mówił Jezus do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego 
siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie.”

                                                                                           Ew. Łukasza 9,23

Żródło:www
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 227

   02.02.1967:	 w	 Olsztynie	 zmarł	 	Michał Lengow-
ski,	 ludowy	 poeta	warmiński,	 autor	 gwarowych	wier-
szy	 okolicznościowych,	 patriotycznych,	 satyrycznych.	
Jego	 wiersze	 i	 opowiadania	 znajdujemy	 w	 zbiorach	
„Poezje	Warmii	i	Mazur”	(1953)	i	„Opowiadania	uciesz-
ne”	 (1970),	 a	 także	 wydawnictwach	 samodzielnych	
„Śladami	pieśni”	(1965),	„Mój	życiorys,	wybór	wierszy”	
(1974).	Jest	również		autorem	wspomnień	„Na	Warmii	
i	w	Westfalii”.	Postać	Lengowskiego	została	utrwalona	
w	poezji	m.in.	Mieczysława	Jastruna,	a	także	w	filmie	
dokumentalnym.	Doczekał	 także	Lengowski	 pomnika	
w	Olsztynie.	
	 Urodził	 się	 w	 Starej	 Kaletce	 pod	 Olsztynem	
27.09.1873	r.	Był	synem	polskiego	chłopa	Jakuba	i	Ka-
tarzyny	z	Berentów.	Uczęszczał	do	niemieckiej	szkoły	
podstawowej,	 ale	 jednocześnie	 pilnie	 czytał	 „Gazetę	
Olsztyńską”,	wiedzę	historyczną	i	znajomość	literatury	
polskiej	zawdzięczał	lekturze	popularnych	wydawnictw	
Józefa	Chociszewskiego.	W	1891	r.	wyjechał	do	Westfa-
lii,	gdzie	zarabiał	na	chleb	jako	górnik,	potem	jako	woź-
nica;	brał	też	udział	w	życiu	polskich	organizacji,	m.in.	
w	Towarzystwie	Polsko	–	Katolickim,	gdzie	był	nawet	
przewodniczącym,	w	Związku	Polaków	w	Niemczech,	
był	 współzałożycielem	 Zjednoczenia	 Zawodowego	
Polskiego	w	Bochum.	Za	zaangażowanie	w	organizację	
wiecu	górników,	w	1903	r.,	został	zwolniony	z	kopalni.	
Dalej	utrzymywał	kontakt	z	„Gazetą	Olsztyńską”,	roz-
pisywał	role	dla	teatrów	amatorskich,	doskonaląc	przy	
okazji	 umiejętności	 pisania	 w	 języku	 polskim.	 Gdy	 
w	1908	r.	wrócił	do	kraju,	zakupił	niewielkie	gospodar-
stwo	w		Zieleniaku.	Także	tu	znajdujemy	go	wśród	or-
ganizatorów	 kolejnych	 wieców	 przedwyborczych,	 ak-
tywnie	wspierał	 patriotyczną	 działalność	Władysława	
Pieniężnego.	W	1919	r.	powierzono	mu	funkcję	prezesa	
Towarzystwa	Ludowego	w	Gutkowie,	 był	 też	mężem	
zaufania	Warmińskiego	Komitetu	Plebiscytowego.	Rok	
później	 był	 jednym	 z	 założycieli	 Związku	 Polaków	 
w	Prusach	Wschodnich.	Po	krótkim	pobycie	na	Pomo-
rzu,	w	1945	 r.	wrócił	 do	Olsztyna.	 Instytut	Mazurski,	
Polski	 Komitet	 Narodowościowy,	 olsztyński	 oddział	
Państwowego	 Instytutu	 Sztuki,	 to	 kolejne	 placówki	

jego	działalności.	Obok	„Ga-
zety	 Olsztyńskiej”	 związał	
się	 też	 ze	 „Słowem	 na	War-
mii	i	Mazurach”,	drukując	na	
jego	 łamach	 swoje	 wiersze	 
i	 artykuły.	Od	1953	 r.	 preze-
sował	Klubowi	Literackiemu	
w	 Olsztynie,	 a	 od	 1955	 r.	 oddziałowi	 olsztyńskiemu	
Związku	Literatów	Polskich.	

**********
   11.02.1942:	w	obozie	Auschwitz	 zginął	 nauczyciel	
Aleksander Jamrozek,	działacz	oświatowy	i	harcerski.	
Urodził	 się	w	Malawie	w	1904	 r.	 Jako	 jedyny	 z	dzie-
sięciorga	potomków	chłopskiej	rodziny	po	ukończeniu	
szkoły	 powszechnej	 kontynuował	 naukę	 w	 rzeszow-
skim	 gimnazjum.	 Już	 tu	 związał	 się	 z	 harcerstwem,	
szybko	zdobywał	kolejne	stopnie.	W	1928	 r.	miał	 już	
stopień	harcmistrza.	Będąc	nauczycielem	w	Kobryniu	
odkładał	 zarobiony	 grosz	 na	 pokrycie	 zamierzonych	
studiów	w	Krakowie.	Tam	został	zastępcą	komendanta	
Chorągwi	Krakowskiej,	 objął	 kierownictwo	wydziału	
pedagogicznego	 komendy,	 był	 także	 członkiem	 komi-
sji	 ogólnopolskiej	 pracującej	 m.in.	 nad	 wypracowa-
niem	harcerskich	metod	nauczania	w	szkolnictwie.	Od	
1930	r.	powierzono	mu	kierownictwo	kursów	–	obozów	
dla	 seminarzystów	 i	 nauczycieli	 szkół	 podstawowych.		 
W	 czasie	 studiów	 na	 Uniwersytecie	 Jagiellońskim	
udzielał	 się	w	Związku	Polskiej	Młodzieży	Demokra-
tycznej,	 był	 prezesem	 Koła	 Rzeszowiaków,	 a	 potem	
Zrzeszenia	 Akademickiego	 Kół	 Prowincjonalnych	 i	
Koła	Studentów	Pedagogów	uczelni.	Studia	ukończył	
w	1933	 r.	 Jego	praca	magisterska	nosiła	 tytuł	„Druży-
na	harcerska	jako	środowisko	wychowawcze”.	W	tym	
czasie	 został	 jednym	 z	 członków	 komisji	 doradczej	
eksperymentalnej	 szkoły	w	Mikołowie,	 stosującej	har-
cerskie	metody	nauczania.	Zarówno	wcześniejsza	pra-
ca	pedagogiczna,	jak	i	podjęta	po	studiach	w	Wieliczce	
zwróciły	uwagę	przełożonych,	w	wyniku	czego	młody	
pedagog	został	inspektorem	obwodowym	w	Krakowie,	
a	od	1935	r.	w	Cieszynie.	Tu	starał	się	o	podniesienie	
kwalifikacji	nauczycieli,	dbał	o	wyposażenie	bibliotek.	
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W	1936	r.	został	wiceprezesem	Zarządu	Głównego	Ma-
cierzy,	w	następnych	latach	członkiem	zarządu,	udzielał	
się	także	w	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego.	Anga-
żował	się	także	w	budowę	Dom	Harcerza	w	Cieszynie.	
Po	wybuchu	II	wojny	światowej	włączył	się	do	pracy	 
w	 Komendzie	 Okręgu	 Krakowskiego	 Szarych	 Szere-
gów	 i	wraz	 z	 całą	Komendą	 został	 namierzony	przez	
gestapo.	Więziony	w	Rzeszowie,	a		potem	w	Krakowie,	
przetransportowany	został	do	obozu	zagłady	Auschwitz.	

**********
   14.02.1917:	 w	 Pruchnej	 urodził	 się	 Józef Korn-
blum,	 syn	 sklepikarza	 pruchnieńskiego	 Jakuba	 i	 Ber-
ty.	 Uczęszczał	 do	 miejscowej	 szkoły	 powszechnej,	 
a	następnie	do	gimnazjum	w	Bielsku,	 które	ukończył	 
w	1934	r.	W	ślad	za	starszym	bratem,	rok	później	wyje-
chał	do	Hajfy,	gdzie	miał	zamiar	rozpocząć	studia	uni-
wersyteckie.	 Niestety	 zamiar	 przekreślił	 kryzys	 zwią-
zany	 z	wojną	 abisyńsko	 –	włoską.	Niedoszły	 student	
stanął	wobec	twardej	konieczności	zarobienia	na	chleb.	
Imał	się	różnych	prac,	jako	robotnik	przy	wierceniach,	
tragarz	portowy,	pomocnik	przy	budowach,	gdzie	sko-
rzystał	z	możliwości	zdobycia	zawodu	elektryka,	dzię-
ki	 czemu	 znalazł	 potem	 pracę	w	warsztatach	wojsko-
wych	w	Tel	Awiwie.	Krótko	był	szlifierzem	brylantów,	
wreszcie	w	 1954	 r.	 otworzył	własny	warsztat	 elektro-
techniczny.	Drogą	 samokształcenia	zdobywał	 	wiedzę	
z	radiotechniki,	korzystał	 także	z	kursów	uniwersytec-
kich,	 pogłębiając	 swoje	 wiadomości	 w	 dziedzinie	 an-
tropologii,	filozofii,	 etyki,	 sztuki	 i	 literatury.	Od	1978	
r.	zaczął	publikować	swoje	felietony	w	języku	polskim	
na	łamach	pisma	polskiego	„Nowiny	–	Kurier”.		Wiele	
z	nich	pokazało	 się	na	 stronach	„Kalendarza	Cieszyń-
skiego”	i	„Kalendarza	Skoczowskiego”.	W	1985	r.	od-
był	 swoją	pierwszą	podróż	do	Polski,	potem	zwiedził	
wiele	 krajów	 europejskich.	 Jest	 autorem	 szeregu	 po-
wieści,	 przeważnie	 o	 charakterze	 autobiograficznym:	
„Ziemia	 Przeobiecana”	 (1993),	 „Od	Wisły	 po	 Jordan	
(1996),	 „Miłość	 i	 szarańcza”	 (1999),	 „Obrazki	 izrael-
skie”	 (2002),	 „Opowieści	 o	 zwykłych	 ludziach	 jak	 ty	 
i	ja”	(2004),	„Pożegnanie	Europy”.	W	czasie	kolejnych	
odwiedzin	rodzinnych	stron,	w	2001	r.	uzyskał	od	Rady	
Miejskiej	 Cieszyna	 godność	 Honorowego	 Obywatela	
Miasta	Cieszyna.	Zmarł	w	Tel	Awiwie	5.08.2008	r.	

**********
   15.02.1892:	w	Suchej	Średniej	 (ob.	Republika	Cze-
ska)	 urodził	 się	Edward Cienciała,	 lekarz,	 naczelnik	
Wydziału	Sanitarnego	Kolei	w	Katowicach,	organizator	
Sanatorium	Kolejowego	w	Bystrej,	więzień	obozów	hi-
tlerowskich,	po	wojnie	lekarz	w	Siemianowicach,	dzia-
łacz	związkowy	lekarzy,	przewodniczący	Towarzystwa	
Lekarzy	Demokratycznych.	Patrz:	odc.	42,	w	„Gazeta	
Ewangelicka”	2001/07-08	(39-40),	s.	43.	

**********
   16.02.1867:	we	Wrocławiu	zmarł	Wojciech Cybul-

ski,	 slawista,	 historyk	 literatury,	 kierownik	 katedry	
slawistyki	 na	 Uniwersytecie	Wrocławskim.	 Jego	 spu-
ścizna	 literacka	 prezentuje	 się	 raczej	 skromnie.	 Poza	
korespondencjami	 przesyłanymi	 do	 „Tygodnika	 Lite-
rackiego”	 i	 „Czasu”,	 główną	 domeną	 jego	 zaintereso-
wań		była	slawistyka.	Publikował	w	języku	niemieckim	
i	polskim.	Wśród	jego	prac	znajdujemy:	„Przegląd	lite-
ratury	słowiańskiej	z	1842”	(1843),	„Die	letzte	Revolu-
tions	Polens”	 (1846),	 „Slavische	Ortsnamen	der	 Insel	
Potsdam	und	allernächsten	Umgegend”	(1859),	„Obec-
ny	stan	nauki	o	runach	słowiańskich”	(1860).	Najwięcej	
uwagi	poświęcił	polskim	twórcom	epoki	romantyzmu,	
zwłaszcza	 Adamowi	 Mickiewiczowi.	 Wybija	 się	 tu	
rozprawa	 „Mickiewicza	 moralne	 i	 poetyckie	 stanowi-
sko”	 (1845).	 Osobne	 rozprawy	 poświęcił	 wykładom	
Mickiewicza	w	paryskiej	Sorbonie,	a	także	„Dziadom”.	
Do	szczegółowych	analiz	twórczości	czołowych	wiesz-
czów	polskich	w	swoich	wykładach	wracał	trzykrotnie,	
dwa	 razy	w	Berlinie,	 a	 potem	we	Wrocławiu.	 Swoje	
wykłady	zamierzał	wydać	drukiem,	niestety	nie	zdążył.	
Zostały	one	wydane	pośmiertnie	w	polskim	 tłumacze-
niu	pt.	„Odczyty	o	poezji	polskiej	w	pierwszej	połowie	
XIX	w.”	(1871).	Była	to	pionierska	praca	z	tego	zakre-
su.	W	swoich	rozważaniach	dowodził,	że	poszczególne	
narody	są	cząstką	składową	całej	ludzkości,	a	wyrazem	
ich	istnienia	i	samouświadomienia	jest	literatura.	Tylko	
ona	jest	odbiciem	ducha	narodowego,	a	pisarze	-	geniu-
sze	są	uosobieniem	swojego	narodu.	
	 Wojciech	 Cybulski	 urodził	 się	 10.04.1808	 r.	
Na	jego	edukację	składają	się	gimnazjum	w	Poznaniu	
i	Uniwersytet	w	Berlinie,	 gdzie	 od	 1828	 r.	 studiował		
historię	i	filologię	klasyczną.	Wielki	wpływ	na	rozwój	
jego	 poglądów	miał	 niemiecki	 filozof	 Jerzy	Wilhelm	
Fryderyk	Hegel.	 Studia	 przerwał	 udział	w	 Powstaniu	
Listopadowym.	W	 bitwie	 pod	Ostrołęką	 odniósł	 rany	
i	dostał	 się	do	niewoli	 rosyjskiej.	Gdy	w	1834	 r.	wró-
cił	 do	 kraju	 z	Bobrujska,	władze	 pruskie	 osadziły	 go	
na	 pół	 roku	 w	 więzieniu.	 Na	 studia	 wrócił	 dopiero	 
w	1836	r.,	dwa	lata	później	zdobył	doktorat.	Korzysta-
jąc	 z	 poparcia	 prof.	 historii	 Jana	 Gustawa	 Droysena,	
otrzymał	 stypendium,	 dzięki	 któremu	 mógł	 zaliczyć	
dodatkowe	 studia	 z	 zakresu	 slawistyki	 na	 uczelniach	 
w	Pradze,	Wiedniu	i	Zagrzebiu.	Po	habilitacji	na	podsta-
wie	rozprawy	„O	pochodzeniu,	rozwijaniu		się	i	podzia-
le	języków	słowiańskich”,	w	1842	r.	rozpoczął	wykłady	
z	etnografii	i	literatur	słowiańskich,	a	także	gramatyki		
na	 nowo	 założonej	 katedrze	 	 języków	 i	 literatur	 sło-
wiańskich	Uniwersytetu	Berlińskiego.	W	1848	r.	zaan-
gażował	 się	w	 rozruchach	Wiosny	Ludów	w	Berlinie,	
potem	uczestniczył	w	Zjeździe	Słowiańskim	w	Pradze.	
Później	uzyskał	nawet	mandat	do	sejmu	pruskiego.	Po	
17	latach,	w	1860	r.	przeniósł	się	z	Berlina	do	Wrocła-
wia,	gdzie	na	analogicznej	katedrze	prowadził	wykłady	
także	w	 języku	 polskim	 z	 dziedziny	 historii	 języków	 
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i	narzeczy	słowiańskich,		dziejów	literatur	słowiańskich	
i	najstarszych	dziejów	Słowian.	Był	 także	opiekunem	
Towarzystwa	Literacko	–	Słowiańskiego.	

**********
   17.02.1717:	w	Preszburgu	(Bratysławie)	urodził	się	
Adam Fryderyk Oeser.	Wstępną	naukę	w	zakresie	ma-
larstwa	pobierał	u	miejscowego	malarza	E.	F.	Kamaufa,	
a	w	latach	1733	–	1735	dodatkowo	rzeźbę	u	 	Jerzego	
Rafaela	Donnera.	Zasadnicze	studia	zaliczał	w	Wiedniu	
u	Jakuba	v.	Schuppena,	gdzie	przebywał	w	latach	1730	
–	1739,	po	czym	przeniósł	 się	do	Drezna,	gdzie	ukoń-
czył	studia	i	pracował	jako	malarz	do	1756	r.	W	1759	
r.	znajdujemy	go	w	Lipsku.	Rok	1764	r.	przyniósł	mu	
awans	na	dyrektora	nowo	otwartej	Akademii	Rysunku,	
którą	pełnił	do	końca	 	życia,	a	 także	godność	nadwor-
nego	malarza	księcia	saskiego.	W	latach	1765	–	1768	
uczniem	Oesera	był	Johann	Wolfgang	Goethe;	kontakty	
z	nim	przerodziły	się	w	przyjaźń	i	zaowocowały	długo-
letnią	korespondencją.	Zmarł	18.03.1799	r.	w	Lipsku.	
	 Początkowo	 malarstwo	 Oesera	 utrzymane	
było	 w	 konwencji	 barokowej,	 stopniowo	 przechodzą-
ce	 w	 neoklasycyzm.	 Na	 dorobek	 malarski	 składa	 się	
bardzo	wiele	fresków	i	plafonów	w	pałacu	książęcym	
i	 słynnym	 Gewandhaus,	 	 także	 dekoracji	 teatralnych	 
i	obrazów	olejnych.	Jeden	z	nich	–	„Ostatnia	Wieczerza”	
został	umieszczony	w	nowym	ołtarzu	kościoła	Jezuso-
wego	 w	 Cieszynie.	 Szczególnie	 interesujące	 są	 jego	
rysunki	przechowywane	w	Muzeum	Sztuki	w	Lipsku.	
Jest	też	autorem	pomników	ostatnich	elektorów	saskich	
i	pierwszego	króla	Saksonii,	Fryderyka	Augusta	III.	

**********
   17.02.1892:	 w	Goleszowie	 urodził	 się	 	Paweł Nie-
miec,	syn	małorolnego	chłopa	Pawła	i	Zuzanny	z	Kło-
dów.	Wcześnie	osierocony	przez	ojca,	swoją		edukację	
szkolną	musiał	ograniczyć	do	trzech	klas	szkoły	ludowej	 
i	pójść	do	pracy	w	Cementowni	Goleszowskiej,	a	potem	
jako	praktykant	w	fabrycznym	konsumie.	Powołany	do	
austriackiej	służby	wojskowej,	z	chwilą	wybuchu	I	woj-
ny	 światowej	 skierowany	 został	 na	 front	 rosyjski.	 Po-
ważnie	ranny,	przebywał	w	kilku	szpitalach	i	w	obozie	
jenieckim.	Po	zakończeniu	wojny	wrócił	do	Goleszowa,	
podejmując	pracę	w	konsumie	 i	 równocześnie	 zaanga-
żował	się	wspólnie	z	Pawłem	Bobkiem		do	organizowa-
nia	 komórek	Polskiego	Stronnictwa	Ludowego	 „Piast”	
na	Śląsku	Cieszyńskim.	Później	został		członkiem	Rady	
Naczelnej	PSL.	Ukończenie	w	1923	r.	kursu	handlowe-
go	w	Orłowej	 –	 Łazach	 pozwoliło	mu	 na	 objęcie	 sta-
nowiska	 kierownika	 konsumu.	 Rok	 wcześniej	 został	
członkiem	Rady	Gminnej	Goleszowa,	wkrótce	też	zało-
żył	Powszechną	Kasę	Spółdzielczą		i	został	członkiem	
jej	zarządu.	W	1929	r.	został	członkiem	Rady	Szkolnej,	
zasilił	szeregi	Macierzy	Szkolnej,	przyjął		członkostwo	
Śląskiej	Spółdzielni	Rolniczo	–	Handlowej	w	Cieszynie,	
w	1937	został	wybrany	do	grona	Rady	Nadzorczej	To-

warzystwa	Oszczędności	i	Zaliczek	–	Bank	Spółdzielczy	
w	 Cieszynie.	 Mimo	 takiego	 obciążenia	 różnymi	 obo-
wiązkami	 znajdywał	 czas	 na	 pisanie	 kroniki	 Goleszo-
wa	i	pamiętnika	„Z	osobistego	kalendarza”.	Pisał	także	
do	„Śląskiej	Gazety	Ludowej”,	gdzie	zamieszczał	swo-
je	gwarowe	felietony	„Tekla	Klebetnica”.	Miał	własną	
bibliotekę,	gdzie	obok	starodruków	gromadził	niektóre	
tytuły	czasopism.	Wśród	cennych	drobiazgów	przecho-
wywał	 jeden	 	 z	nieznanych	ekslibrisów	Jury	Gajdzicy,	
a	 także	 księgę	finansową	 gminy	 goleszowskiej	 sprzed	
I	wojny	światowej.	Interesował	się	historią	i	zabytkami	
sztuki	ludowej.	
Warto	jeszcze	przypomnieć	inny	szczegół	z	jego	życio-
rysu.	Gdy	w	1933	r.	były	premier	Rzeczypospolitej	i	pre-
zes	ZSL	Wincenty	Witos	musiał	 opuścić	Polskę,	miej-
scem	jego	schronienia	stał	się	podjabłonkowski	Gródek.	
Paweł	Niemiec	odwiedzał	Witosa	systematycznie,	jego	
dom	był	bazą	dla	działaczy	ludowych	udających	się	do	
Gródka.	Wiosną	 1939	 r.	Wincenty	Witos	 schronił	 się	 
w	ambasadzie	francuskiej	w	Pradze.	Poszukiwany	przez	
hitlerowców	Witos	 czym	 prędzej	 pragnął	 opuścić	 am-
basadę.	Dzięki	pomocy	 sekretarza	 frydeckiego	okręgu	
„Agrarnej	Strany”	Evarysta	Pithy	i	zaufanych	ludowców	
polskich	 zorganizowano	 przerzut	 Witosa	 w	 Żermani-
cach.	 Po	 przewiezieniu	 do	 Cieszyna,	 dalszy	 transport	
do	 Cisownicy	 zapewnił	 Paweł	 Niemiec,	 goszcząc	Wi-
tosa	przez	kilka	dni	na	swoim	gospodarstwie.	Już	z	po-
czątkiem	II	wojny,	w	1940	r.,	został	zwolniony	z	pracy	 
w	Konsumie	i	wysiedlony	z	własnego	domu	w	Goleszo-
wie.	Udał	się	wówczas	na	gospodarstwo	w	Cisownicy,	
angażując	 się	 jednocześnie	w	działalności	podziemnej,		
nawiązał	 kontakt	 z	 ludowcami	 na	 emigracji,	 którym	
przekazywał	 informacje	 z	 terenu	 pogranicza	 i	 Guber-
nii.	Niestety	w	siatce	podziemnej	ludowców	znalazł	się	
konfident	 gestapo.	 Z	 początkiem	 listopada	 1940	 r.	 Pa-
weł	Niemiec	wraz	z	pozostałymi	członkami	siatki	został	
uwięziony	w	Cieszynie,	 potem	kilkakrotnie	 przerzuca-
ny	 z	 więzienia	 do	 więzienia	 (Katowice,	 Bytom,	Wro-
cław,	Drezno,	Berlin),	trafił	w	końcu	do	Goleniowa	pod	
Szczecinem.	 Tam,	 w	 trakcie	 kolejnych	 „przesłuchań”,	
zmarł		11.08.1941	r.	Dzięki	usilnym	staraniom	córki	He-
leny	i	kiepskiej	wiedzy	geograficznej	gestapowca,	udało	
się	odzyskać	zwłoki,	sprowadzić	je	do	Cisownicy		i	po-
chować	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Ustroniu.	

**********
   17.02.1942: zmarł	Jan Jagiełko – Jaegertal,	wybitny,		
wielokrotnie	więziony	 za	 propolską	 postawę	 działacz	
Mazurskiego	Związku	Ludowego,	wiceprezes	Zjedno-
czenia	Mazur,	działacz	Zrzeszenia	Ewangelików	Pola-
ków,	 wiceprezes	 Zrzeszenia	 Rodaków	 z	Warmii,	Ma-
zur	 i	Ziemi	Malborskiej,	ofiara	obozów	hitlerowskich.	
Patrz:	odc.	135,	w:	„Wieści	Wyższobramskie”		2009/6,	
s.	11.		

**********
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   17.02.1967:	zmarł	Jan Wiktor,	prozaik	i	publicysta,	
autor	 licznych	 utworów	 dydaktyczno	 –	 moralistycz-
nych,	 sprzeciwiających	 się	 i	 potępiających	 zło	 („Le-
gendy	o	grajku	bożym”,	„Orka	na	ugorze”),	reportaży	
(„Ożywcze	 krynice”),	 monografii	 krajoznawczej	 „Pie-
niny	i	Ziemia	Sądecka”.	Patrz:	odc.	212,		„Wieści	Wyż-
szobramskie”	2015/11,	s.	13	–	14.

**********
   18.02.1567:	w	Gdańsku	zmarł		Henryk Moller,	pro-
fesor	poezji	w	gimnazjum	w		Chełmnie	(1551	–	1554),	
potem		rektor	Gdańskiego	Gimnazjum	Akademickiego	
(1560	 –	 1567).	Wydatnie	 przyczynił	 się	 do	 rozkwitu	
Gimnazjum	w	Gdańsku,	założył	przy	nim	 teatr,	gdzie	
wystawiał	 sztuki	 antyczne	 i	 o	 tematyce	 religijnej.	 Za-
słynął	 jako	 poeta,	 autor	 licznych	 łacińskich	 elegii,	
wśród	nich	poświęconych	m.in.	osobie	Filipa	Melanch-
tona,	wysławiał	rządy	Jagiellonów	w	Prusach	w	utwo-
rze	„Gratulatio	Prussiae”,	pisał	„uczone”	wiersze		oko-
licznościowe.	Pochodził	z	Hesji.	Urodził	się	w	1528	r.	 
w	Witzenhausen.	Wykształcenie	zdobył	na	uniwersyte-
tach	we	 Frankfurcie	 nad	Odrą,	 Królewcu	 i	 w	Witten-
berdze.	

**********
   20.02.1942:	 zginął	 śmiercią	męczeńską	ks. Juliusz 
Bursche,	pastor	w	Warszawie,	superintendent	Kościoła	
Ewangelicko	 –	Augsburskiego	w	Królestwie	 Polskim,	
generalny	superintendent	w	odrodzonej	Polsce,	wydaw-
ca	 	„Zwiastuna	Ewangelicznego”,	współzałożyciel	To-
warzystwa	Miłośników	Wisły,	 członek	pierwszego	 za-
rządu	Polskiego	Towarzystwa	Turystycznego	„Beskid	
Śląski”	 w	 Cieszynie,	 orędownik	 zjednoczenia	 ewan-
gelików	w	Polsce,	 patronował	 akcji	 plebiscytowej	 na	
Mazurach,	współzałożyciel	 i	wiceprezes	Towarzystwa	
Badań	Dziejów	Reformacji	w	Polsce,	inicjator	powoła-
nia	Wydziału	Teologii	Ewangelickiej	na	Uniwersytecie	
Warszawskim,	wypracował	ustawę	o	stosunku	Państwa	
do	 Kościoła,	 uczestnik	 konferencji	 ekumenicznych,	
więzień	 obozów	 hitlerowskich,	 zginął	w	 szpitalu	wię-
ziennym	Moabit	w	Berlinie.	Patrz:	 odc.	 174,	 „Wieści	
Wyższobramskie”	2012/09,	s.	16	–	19.	

**********
   22.02.1917:	zmarł	w	Cieszynie		dr Antoni Dyboski,	
notariusz,	 jedna	 z	 czołowych	postaci	 życia	 społeczne-
go,	 na	 przełomie	 XIX	 i	 XX	wieku,	 miasta	 i	 regionu.	
Do	Cieszyna	sprowadził	się	w	1880	r.	po	kilku	latach	
praktyki	na	terenie	Galicji.		Pracował	początkowo	jako	
kancelista	 u	 notariuszy	 cieszyńskich	Andrzeja	 Cincia-
ły,	 a	 potem	Andrzeja	 Kotuli.	W	 1881	 r.	 zdobył	 tytuł	
doktorski	na	Uniwersytecie		Jagiellońskim,	dziesięć	lat	
później	uzyskał	nominację	na	notariusza	w	Cieszynie.	
Był	aktywnym	członkiem	szeregu	polskich	towarzystw	
tu	działających.	Udzielał	się	w	Czytelni	Ludowej	jako	
prelegent	 	 z	 zakresu	 historii	 i	 literatury,	 	 w	Towarzy-
stwie	Domu	Narodowego	pełnił	obowiązki	 sekretarza	

i	skarbnika,	sekretarzował	także	w	Macierzy	Szkolnej	
Księstwa	 Cieszyńskiego,	 był	 prezesem	 Towarzystwa	
Gimnastycznego	 „Sokół”.	 We	 wszystkich	 organiza-
cjach	 bezinteresownie	 służył	 jako	 radca	 prawny.	 Póź-
niej	większą	aktywność	przejawiał	w	polskich	organi-
zacjach	 katolickich:	 był	 wiceprezesem	 Towarzystwa	
im.	bł.	 Jana	Sarkandra	 i	 członkiem	Związku	Śląskich	
Katolików,	sprawował	opiekę	prawną	klasztorów	sióstr	
boromeuszek	 i	 elżbietanek,	 zabiegał	 o	 ustanowienie	
polskiej	prowincji	ojców	jezuitów	w	Cieszynie,	pełnił	
także	 obowiązki	 radcy	 prawnego	w	Wikariacie	Gene-
ralnym.	W	 czasie	 I	 wojny	 światowej	 włączył	 się	 do	
pracy	komitetów	pomocowych,	nie	zapominał	o	śląsko-
-cieszyńskich	akademikach.	
	 Urodził	 się	 w	 Racławicach	 koło	 Niska	
5.06.1853	 r.	Był	 synem	 retmana	 –	 przełożonego	 flisa-
ków	wiślańskich.	Po	ukończeniu	gimnazjum	w	Rzeszo-
wie	kształcił	 się	na	Wydziale	Prawa	Uniwersytetu	we	
Lwowie,	 borykając	 się	 z	 niedostatkami	 życia	 studenc-
kiego	po	przedwczesnej	śmierci	ojca.	

**********
   25.02.1967:	zmarł	w	Cieszynie	artysta	malarz	Kazi-
mierz Stopkowicz.	Od	1945	r.	związał	się	z	Cieszynem,	
gdzie	rozwinął	bogatą	działalność	społeczną	i	artystycz-
ną.	 Był	 współzałożycielem	 Cieszyńskiego	 Oddziału	
Związku	Polskich	Artystów	Plastyków,	w	latach	1948	
–	1952	jego	przewodniczącym,	potem	(od	1964)	działał	
w	Grupie	Cieszyn.	Celował	przede	wszystkim	w	grafice	
i	rysunku;	pozostawił	m.in.	tekę	„Cieszyn”	wydaną	na	
1150	–	lecie	legendarnego	założenia	Cieszyna	w	1960	r.	
Uprawiał	także	malarstwo	olejne	i	akwarelowe	w	posta-
ci	pejzaży	i	portretów.	Był	autorem	niezliczonej	ilości	
ekslibrisów	i	różnych	drobnych	pamiątek	z	motywami	
charakterystycznymi	dla	Śląska	Cieszyńskiego.	Uczest-
niczył	w	wielu	wystawach	w	kraju	i	za	granicą,	popula-
ryzował	sztukę	plastyczną,	prowadził	kółko	plastyczne	
przy	Domu	Kultury	w	Cieszynie.	
	 Urodził	się	14.02.1903	r.	w	Łazach	(ob.	Repu-
blice	Czeskiej).	Po	odbyciu	służby	wojskowej	w	Mary-
narce	Wojennej,	w	latach	1933	–	1937	zaliczył	studia	
w	Pomorskiej	 Szkole	 Sztuk	 Pięknych	w	Gdyni	 i	 tam	
też	mieszkał	do	1939	r.		W	czasie	II	wojny	światowej	
pracował	jako	kierowca	na	Śląsku	Cieszyńskim.	

**********
   27.02.1667:	 w	 Królewcu	 urodziła	 się	 	 Ludwika 
Karolina Radziwiłłówna.	 Była	 jedyną	 córką	 Bogu-
sława	 Radziwiłła,	 koniuszego	 litewskiego	 i	 guberna-
tora	Prus	Książęcych	oraz	Anny	Marii	Radziwiłłówny	 
z	linii	księcia	Janusza	II	Radziwiłła.	Wcześnie	utraciła	
rodziców.	Wyrastała	 w	 Królewcu.	Wyznaczeni	 przez	
ojca	 opiekunowie,	m.in.	 elektor	 brandenburski	 Fryde-
ryk	Wilhelm,	zadbali	o	jej	wykształcenie,	w	tym	także	
znajomość	 języka	 polskiego,	 i	 religijne	 wychowanie	 
w	 duchu	 wyznania	 helweckiego.	 Ledwo	 osiągnęła	 4	
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lata,	 rodzina	 zaczęła	 zabiegać	 o	 rękę	 Ludwiki	 wśród	
członków	 rozgałęzionego	 rodu.	 Za	 sprawą	 elektora	
wszystkie,		także	pozarodowe	rachuby,	mimo	protestów,	
spełzły	na	niczym.	Ostatecznie	w	1681	r.	Ludwika	po-
ślubiła	margrabiego	Ludwika,	syna	elektora	i	zamiesz-
kała	w	Berlinie,	co	nie	obyło	się	bez	ostrych	reperkusji	
nawet	na	obradach	sejmu.	Gdy	zburzono	zbór	kalwiński	
w	Wilnie	 (1682),	 odmówiła	ministrom	 interwencji	 na	
dworach	protestanckich,	radząc	zwrócić	się	w	tej	spra-
wie	do	Jana	Sobieskiego,	natomiast	zezwoliła	na	odpra-
wianie	nabożeństw	w	jej	wileńskim	pałacu.	Ustanowiła	
też	w	tym	czasie	stypendium	dla	kalwińskiej	młodzie-
ży	studiującej	na	uniwersytetach	protestanckich.	Z	 jej	
polecenia	 w	 1684	 r.	 drukarnia	 królewiecka	 dokonała	
przedruku	kancjonału	dla	 ludności	wiejskiej.	Nieocze-
kiwanie	Ludwika	owdowiała	zaledwie	po	trzech	latach	
małżeństwa.	 Na	 nowo	 rozgorzały	 zabiegi	 o	 jej	 rękę.	
Oczywiście	elektor	miał	swój	plan	dla	kolejnego	syna	
Filipa,	ale	wobec	licznych	nacisków	dyplomatycznych,	
za	cenę	pewnych	ustępstw	w	Prusach	Książęcych,	gdyż	
mieszkańcy	domagali	się	podporządkowania	Królestwu	
Polskiemu,	 zgodził	 się	 na	 zaręczyny	Ludwiki	 z	 króle-
wiczem	Jakubem	Sobieskim,	co	miało	 także	zapobiec	
utracie	majątku	rodowego	przez	byłą	synową.	Tymcza-
sem	Ludwika	opanowała	już	tajniki	gier	o	jej	rękę	i	nie	
bacząc	 na	 dokonywane	 nad	 jej	 głową	manewry,	 pota-
jemnie	poślubiła	księcia	neuburskiego	Karola	III	Filipa	
(10.08.1688).	Wybuchła	 z	 tego	 powodu	 wielka	 afera,	 
w	której	ważniejszą	sprawą	nie	tyle	była	osoba	Ludwiki,	
co	jej	majątek	na	Litwie	(ponad	1000	wsi	i	kilka	miast).	
Żadną	miarą	nie	godzono	się	na	przepadek	mienia	na	
rzecz	księcia	Karola	Filipa.	O	mało	 co	nie	 doszło	do	
wojny	domowej,	sejm	debatujący	nad	tą	sprawą	został	
zerwany.	Mimo	ożenku	z	katolickim	księciem,	Ludwi-
ka	 pozostała	 kalwinką,	 Kościołowi	 Reformowanemu	
ofiarowała	drukarnię	słucką,	wyposażyła	wiele	zborów,	
zabezpieczyła	finansowo	wydanie	Nowego	Testamentu	
w	 języku	 litewskim.	 Na	 swoim	 dworze	 utrzymywała	
szwajcarskiego	ministra	Jana	Jakuba	Schrotberga.	Była	

matką	trzech	córek,	dwie	z	nich	zmarły	w	wieku	dzie-
cięcym.	 Księżna	 zmarła	 w	 Brzegu	 wraz	 z	 nowonaro-
dzonym	synem	23.03.1695	r.	Po	śmierci	księżnej	spór	
o	zawładnięcie	jej	majątkiem,	testamentarnie	odziedzi-
czonym	po	śmierci	ojca	(1669),	pomiędzy	Radziwiłła-
mi	a	Sapiehami	ciągnął	się	przez	dziesiątki	lat,	dodatko-
wo	komplikując	stosunki	polityczne	nie	tylko	na	Litwie.	

**********
   27.02.1792:	 w	Warszawie	 zmarł	Krystian Jakub 
Moneta,	 popularny	 lekarz	 stolicy,	 autor	 kilku	 prac	 
z	 zakresu	medycyny.	Znane	 są:	 „Sposób	 jedyny	 i	 nie-
omylny	 ratowania	 ludzi,	 którzy	 od	 wściekłych	 psów,	
wilków	 i	 innych	 zwierząt	 są	 ukąszeni”,	 „Gruntowne	
doświadczenie	Imć	pana	Monety,	konsyliarza,	doktora	
Jego	Królewskiej	Mości,	że	wszystkie	mniejsze	choro-
by	z	kataru	pochodzą,	oraz	dostateczne	sposoby,		jako	
się	onych	ustrzec	i	jak	prędko	i	bezpiecznie	od	kataru	
uleczyć	się	można”.	
	 Pochodził	 z	 rodziny	 pastorskiej	 ks.	 Jana	 Mo-
nety.	Urodził	się	w	Gdańsku	w	1733	r.	Wykształcenie	
medyczne	 z	 tytułem	doktora	 zdobył	na	uniwersytecie	
w	 Królewcu.	 Przez	 kilka	 lat	 był	 lekarzem	wojewody	
witebskiego	Józefa	Sołłohuba.	Potem	przeniósł	się	do	
Warszawy,	 gdzie	 cieszył	 się	 opinią	 dobrego	 lekarza.	
Z	czasem	uzyskał	 tytuł	radcy	dworu	i	zatrudnienie	na	
stanowisku	lekarza	przybocznego	króla	Stanisława	Au-
gusta.	W	1775	r.	został	podniesiony	do	stanu	szlachec-
kiego.	Zaznaczył	się	 też	w	historii	obu	ewangelickich	
zborów	 (augsburskiego	 i	 helweckiego)	 jako	 sygnata-
riusz	deklaracji	przystąpienia	do	Unii	Sieleckiej.	

**********
   29.02.1992:	zmarł	ks. dr Władysław Kiedroń,	pro-
boszcz	w	Cierlicku,	budowniczy	nowego	kościoła	tam-
że,	 proboszcz	 w	 Trzyńcu,	 biskup	 Śląskiego	 Kościoła	
Ewangelickiego	 Augsburskiego	 Wyznania,	 wiceprze-
wodniczący		Komisji	Światowej	Federacji	Luterańskiej	
do	 Spraw	Współpracy	 Kościołów	 w	 Genewie.	 Patrz:	
odc.	5,	„Informator	Parafialny”	1997/25,	s.	62.	

GDZIE WIARA, TAM MIŁOŚĆ
GDZIE MIŁOŚĆ, TAM POKÓJ
GDZIE POKÓJ, TAM ŁASKA

GDZIE ŁASKA, TAM BÓG
GDZIE BÓG, TAM BRAK BOJAŹNI.

BĄDŹ DZIELNY W ŻYCIU
WYKONUJ SWOJE OBOWIĄZKI

I NIE UKAZUJ ŚWIATU
ZATROSKANEGO OBLICZA

NAD GWIAZDAMI PEŁNI KTOŚ STRAŻ
STRZEŻE CIĘ LEPIEJ, NIŻ SAM BYŚ CHCIAŁ.

POKÓJ- WCHODZĄCYM
RADOŚĆ- ZOSTAJĄCYM

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ODCHODZĄCYM.

                                                         
udostępniła: Grażyna Cimała

KU ROZWADZE
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Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

Kazanie wygłoszone przez ks. Łukasza Gasia w Kościele pw. św. Jana Sarkandra w Marklowicach

 Miłość Chrystusa bowiem przynagla nas, którzy 
dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że skoro Jeden 
umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A właśnie za 
wszystkich umarł, aby ci, co żyją, nie żyli już dłużej dla 
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwych-
wstał. Tak więc odtąd nie znamy już nikogo według cia-
ła. Jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to 
odtąd już tak nie poznajemy. Dlatego jeśli ktoś pozosta-
je w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 
przeminęło, a nastało nowe.
 Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystu-
sa pojednał nas ze sobą i zlecił nam służbę pojedna-
nia. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą, 
nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył 
głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię 
Chrystusa. Sam Bóg niejako zachęca przez nas: W imię 
Chrystusa prosimy: Dajcie się pojednać z Bogiem! 
/2 Kor 5,14-20 – przekład ekumeniczny/.

	 Drodzy,	 na	 czym	 najczęściej	 skupiacie	 się	 
w	swoim	życiu?		Na	aktualnie	przeżywanym	dniu;	na	
wspominaniu	minionych	chwil;	czy	na	przyszłości	-	na	
tym,	co	dopiero	nas	czeka,	co	będzie...?
	 Staram	się	codziennie	śledzić	aktualną	sytuację	
w	naszym	kraju	 i	na	świecie.	Mogę	rozmawiać	z	wie-
loma	 osobami	 o	 ich	wierze,	 życiu,	 problemach,	 Panu	
Bogu.	 I	 nieraz	 zastanawiam	 się,	 dlaczego	 tak	 bardzo	
chcemy	rozpamiętywać	przeszłość...?
	 Wiele	 osób	w	 naszym	kraju	 -	może	my	 sami	
-	wracamy	do	tego,	co	było.	Nie	tylko	tej	pomyślnej,	ra-
dosnej,	dobrej	historii,	którą	możemy	się	pochwalić,	ale	
nierzadko	wracamy	również	do	tego,	co	złe,	bolesne,	co	
powinno	nas	zawstydzać,	i	na	pewno	nie	powinno	być	
przykładem	 do	 naśladowania,	 sentymentalną	 historią,	
do	której	mielibyśmy	wrócić,	albo	ją	powtórzyć.	
	 Spoglądanie	za	siebie	wcale	nie	musi	być	złe;	
może	być	pomocne,	a	nawet	potrzebne...	Dzisiaj	jednak	
aktualnym	poważnym	problem	jest	nieznajomość	histo-
rii	 przez	wielu	 ludzi,	 fałszowanie	 jej,	manipulowanie	
nią,	wciąż	wygarnianie	 i	 rozliczanie	 tego	co	było,	ale	
również	niechęć	do	uczenia	się	i	wyciągania	wniosków	

z	przeszłości...
	 Coraz	więcej	osób	uważa,	że	powinny	żyć	tyl-
ko	daną	chwilą	życia	i	nie	pozwalać,	żeby	coś	przeszka-
dzało	im	w	cieszeniu	się	teraźniejszością...	I	w	tym	kon-
tekście	 słowa	apostoła	Pawła	mogą	być	dla	wielu	 tak	
myślących	uspokajające	–	To	co	dawne,	minęło	(...)
	 Są	 jednak	 sprawy,	 których,	 jeśli	 nie	 zostały	
przez	nas	wcześniej	załatwione,	nie	możemy	uznać	za	
niebyłe!	Grzechu,	który	nie	wyznaliśmy	przed	Bogiem,	
którym	zawiniliśmy,	nie	możemy	uznać,	że	został	nam	
odpuszczony!	 Podobnie	 jak	 krzywdę,	 którą	 wyrządzi-
liśmy	w	 jakiś	 sposób	 drugiemu	 człowiekowi,	 nie	 roz-
wiązaną	kłótnię,	jakąś	urazę,	nie	możemy	uznawać	za	
przedawnione...
	 -	 Tak	 samo	 w	 Kościele	 Chrześcijańskim	 są	
sprawy,	które	przez	wiele	lat	pozostawały	nie	załatwio-
ne.	Były	i	niektóre	z	nich	wciąż	są	wewnętrznym	grze-
chem	nas	wszystkich	jako	Chrześcijan,	należących	do	
Jednego	Kościoła	naszego	Pana,	który	tworzymy	jako	
siostry	i	bracia	różnych	wyznań.	
	 Rok	2017,	który	niedawno	rozpoczęliśmy,	jest	
rokiem,	 w	 którym	 chcemy	wspominać	 500	 lat	 Refor-
macji,	 zapoczątkowanej	 przez	 ks.	 dr.	 Marcina	 Lutra.	
Luter	sprzeciwił	się	w	swoim	czasie	wielu	nadużyciom	 
w	 XVI-wiecznym	 zachodnim	 Kościele,	 ponieważ	
chciał	jego	dobra	i	odnowy.
	 Jego	wystąpienie,	poglądy	Lutra	i	jego	zwolen-
ników,	ale	również	sama	Reformacja,	były	często	kwe-
stią	 sporną	w	 relacjach	między	chrześcijanami.	Refor-
macja	nie	miała	podzielić	Kościoła,	ale	go	wzmocnić,	
stało	się	jednak	inaczej...
	 Na	 szczęście	 trwający	od	ponad	50	 lat	 dialog	
ekumeniczny,	ale	również	ostatnia	dekada	przed	rozpo-
czętym	rokiem	Jubileuszowym,	stały	się	podstawą	do	
zmienienia	tego,	co	przez	wiele	lat	było	utrwalane	i	pie-
lęgnowane.
	 I	dlatego	po	raz	pierwszy	w	tym	roku	 luterań-
scy	 i	 katoliccy	 chrześcijanie	 razem	 chcą	 i	 mogą	 upa-
miętniać	początek	Reformacji,	która	również	 tutaj,	na	
naszej	cieszyńskiej	ziemi,	ma	za	sobą	trudną	i	bolesną	
przeszłość.
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	 Z	 osiągniętego	 porozumienia	 i	 szerszego	 kon-
tekstu	 ekumenicznego,	 chrześcijanie	 różnych	wyznań,	
którzy	przygotowywali	 tegoroczny	Tydzień	Modlitwy	
o	 Jedność	Chrześcijan,	na	 temat	 tegorocznych	ekume-
nicznych	nabożeństw	wybrali	temat	pojednania,	oparty	
na	 słowach	 apostoła	Pawła:	Miłość	Chrystusa	przyna-
gla	nas	(...)
	 Pozwólcie,	 że	 znów	 odniosę	 się	 do	 spotkań	
i	wielu	 rozmów,	 z	 dziećmi,	młodzieżą	 i	 dorosłymi...	 -	
Bardzo	 często	 słyszę,	 że	 coś	 jest	 ewangelickie,	 a	 coś	
jest	 rzymskokatolickie.	 -	To	 prawda,	 że	mamy	 swoje	
tradycje,	swoją	historię,	swoje	spojrzenie	na	wiele	kwe-
stii...	Podkreślanie	swojej	tożsamości	wyznaniowej	nie	
jest	złe	(jest	potrzebne,	cenne),	ale	złe	staje	się,	kiedy	
przez	takie	zaznaczanie	nazywamy	kogoś	albo	coś	lep-
szym	lub	gorszym!
	 -	 Nie	 musimy	 być	 tacy	 sami.	 Nie	 musimy	 
w	 każdej	 sprawie	 tak	 samo	 akcentować	 tych	 samych	
rzeczy.	Ale	przecież	nasz	Bóg,	Syn	Boży	 Jezus	Chry-
stus	chce,	żebyśmy	zawsze	żyli	w	miłości,	wzajemnym	
szacunku,	poszanowaniu	swojej	odmienności,	żebyśmy	
byli	 jednością	w	wyznawaniu	 swojej	wiary,	 uwielbia-
niu	Go	i	głoszeniu	Bożej	Ewangelii.	(Razem	powinni-
śmy	skupiać	się	na	Chrystusie	i	dziele	Jego	pojednania).		
I	do	tego	przynagla	nas	Jezus,	nasz	Pan!	I	to	podkreśla	
bardzo	mocno	sam	papież	Franciszek,	(przez	wielu	nie-
stety	w	naszym	kraju	bardzo	ostro	krytykowany),	któ-
ry	w	adhortacji	Evangelii	gaudium	(Radość	Ewangelii,	 
z	2013	r.),	odwołuje	się	właśnie	do	słów	apostoła	Pawła	
–	Miłość	Boża	przynagla	nas	(...)	
	 Również	nas	dzisiaj	dotyczą	te	słowa!	Apostoł	
Paweł	podkreśla	w	nich,	 że	w	swojej	wierze	 i	 jej	wy-
znawaniu,	 jesteśmy	 i	 wciąż	 powinniśmy	 być	 jednym	
Kościołem	 naszego	Zbawiciela.	 -	To	 co	 nas	 łączy,	 to	
działanie	Pana	Boga!	 -	Pan	Bóg	w	Chrystusie	nas	 ze	
sobą	pojednał.	-	Nas	wszystkich	nazywa	swoimi	dzieć-
mi;	 w	 jednym	 tym	 samym	 chrzcie,	 otrzymaliśmy	 od	
Niego	obietnicę	zbawienia	i	prowadzenia.	-	W	naszych	
miejscach	spotkań	i	modlitw	działa	ten	sam	Duch	Boży,	
kiedy	 czytamy	 to	 same	Boże	 Słowo	 i	 sprawujemy	 te	
same	Sakramenty!	-	Mając	tego	samego	Ojca	w	Niebie,	
Boga,	naszego	Pana	 i	Zbawiciela,	którym	jest	dla	nas	
Chrystus,	 jesteśmy	nie	 tylko	umiłowani	 tą	samą	Bożą	
miłością,	ale	do	wypełniania	tej	miłości	w	swoim	życiu	
zostaliśmy	wezwani...
	 Pan	Bóg	w	Chrystusie,	swoim	Synu,	ze	wzglę-
du	na	to	co	zrobił	dla	nas	Jezus,	odpuszcza	nam	nasze	
winy,	 popełnione	grzechy,	 ale	 działanie	 Jezusa	 i	 Jego	
wezwanie:	 Idźcie	 na	 świat	 i	 czyńcie	 uczniami	moimi	
wszystkie	narody...,	ucząc	je	przestrzegać	wszystkiego	
co	wam	przykazałem	 (…),	podobnie	 jak	modlitwa	 Je-
zusa:	a	Ja	prosiłem	Ojca	mego,	aby	każdy	kto	uwierzy	
za	wami,	abyście	jedno	byli	-	powinny	być	dla	nas	sta-
łym	wezwaniem	do	głoszenia	otrzymanego	pojednania	

–	Bożej	miłości	i	łaski,	swoim	słowem	ale	również	czy-
nem.	(Zob.	Mt	28,19.20;	por.	J	17,21)
	 Zwróćmy	uwagę,	 nasze	pojednanie	 z	Bogiem	
miało	konkretną	cenę,	nie	odbyło	się	bez	ofiary.	Jezus	
oddał	Bogu	za	nas	swoje	życie.	On	umarł	za	wszystkich	
ludzi,	 bez	względu	 na	 narodowość,	 religię,	wyznanie,	
kolor	skóry,	język,	pochodzenie...!
	 Jeśli	 jako	 chrześcijanie	 mamy	 być	 wiernymi	
naśladowcami	naszego	Pana	–	to	czy	nie	jesteśmy	we-
zwani	przez	Niego	do	swojego	poświęcania	życia	Bogu	
i	dla	drugiego	człowieka?	 -	Czy	możemy	wciąż	uzna-
wać,	 że	 żyjemy	 tylko	 dla	 samych	 siebie,	 jedynie	 dla	
swoich	wspólnot	 i	 kościołów?	 -	Czy	Słowo	Boże	nie	
mówi,	że	żyjemy	dla	 tego,	który	dla	nas	umarł?	 -	Bo	
jeśli	żyjemy	dla	Pana	żyjemy,	a	jeśli	umieramy	dla	Pana	
umieramy...	Na	to	bowiem	Chrystus	umarł	i	ożył,	aby	
nad	umarłymi	i	żywymi	panować.	(Rz	14,8.9)
	 Ewangelia,	 którą	 sobie	 przypominamy	 –	 mó-
wiąca	o	naszym	zbawieniu	i	pojednaniu	z	Bogiem,	jest	
Ewangelią,	która	nas	łączy!	Czy	nie	powinna	więc	być	
również	naszą	wspólną	radością,	którą	ze	światem	bę-
dziemy	się	dzielić...	?!
	 Będziemy	 mogli	 się	 nią	 dzielić	 wiarygodnie,	
jeśli	 najpierw	 wzajemnie	 uznamy	 swoje	 zaniedbania,	
swoje	 złe	myślenie	 o	 sobie	 nawzajem,	 złe	mówienie,	
złe	czynienie,	 jako	grzech.	I	nie	 tylko	Pana	Boga,	ale	
siebie	nawzajem	będziemy	prosić	o	przebaczenie!
	 Wtedy	będziemy	mogli	prawdziwie	pokazywać	
światu,	że	pojednanie	jest	możliwe,	nie	tylko	w	Koście-
le,	między	 chrześcijanami,	 ale	 przede	wszystkim	mię-
dzy	 nami,	 ludźmi...	Wtedy	 nasze	 głoszenie	 przez	 nas	
Ewangelii	będzie	wiarygodne	i	innych	będziemy	mogli	
wzywać	do	wiary,	nie	będą	nas	mogli	oskarżyć	o	obłu-
dę,	a	może	nawet	swoją	postawą	będziemy	mogli	rów-
nież	zawstydzać.
	 Pomyślmy,	jak	wiele	murów	w	przeszłości	zo-
stało	i	aktualnie	jest	przez	ludzi	wybudowanych?	
	 Tegoroczny	 Tydzień	 Modlitwy	 o	 Jedność	
Chrześcijan	 został	 przygotowany	 przez	 chrześcijan	 
z	Niemiec.	 -	 Jak	dużo	zmieniło	w	Niemczech	zburze-
nie	Muru	berlińskiego?	-	Jak	wiele	zdążyło	już	zmienić	
zniesienie	 w	 wielu	 miejscach	 granic	 między	 krajami	 
w	 Europie?	 -	 Czy	 nagle	 poczuliśmy	 się	 tą	 radością,	
zbliżeniem	 i	 wolnością	 zmęczeni?	 -	 Czy	 wolno	 nam	
na	nowo	się	dzielić,	kategoryzować,	nazywać	jednych	
gorszymi	od	drugich?	Czy	wolno	utrwalać	uprzedzenia,	
na	nowo	je	tworzyć,	podburzać	jednych	przeciwko	dru-
gim?	Czy	wolno	nam	siać	nieuargumentowany	strach	
przed	 innością,	 zagrożeniami,	 które	 zawsze	 były,	 ale	 
w	obecnej	sytuacji	na	świecie	bardzo	często	są	bardzo	
źle	wykorzystywane	i	fałszywie	akcentowane?
	 Co	znaczy,	że	zmienił	się	świat...?	-	To	my,	lu-
dzie	z	Bożego	nadania,	możemy	na	niego	wpływać	-	my	
go	zmieniamy!	-	A	może	dzisiaj	wracamy	do	tego	co	złe,	
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co	przez	wiele	 lat	mówiło	się,	że	nie	może	się	powtó-
rzyć,	również	w	naszym	kraju...?!
	 Drodzy,	 nie	wchodząc	 tu	w	 politykę,	 chociaż	
ona	nas	dotyka,	my	również	mamy	na	nią	wpływ	przez	
nasze	wybory	albo	 ich	 lekceważenie.	 -	Zadaniem	nas	 
w	Kościele	jest	głosić	Ewangelię,	źle	jeśli	nie	wszyscy	
o	tym	pamiętają;	jeśli	w	kościołach	mamy	do	czynienia	
z	agitacją	polityczną.	
Ewangelia	naszego	Pana	wzywa	nas	do	znoszenia	po-
działów	 i	wzajemnych	nieufności!	Nie	 tylko	powinni-
śmy	więc	do	tego	wzywać	innych,	ale	robić	to	w	swoim	
życiu,	przezwyciężać	swoje	podziały,	inaczej	traktować	
drugiego!
	 Pomyślmy	 więc,	 co	 możemy	 zrobić,	 żeby	
zmienić	 to	 co	 jest	wokół	 nas	 -	 a	może	 również	 dalej	 
w	Kościele,	w	naszych	domach	i	życiu...?	
	 Jak	możemy	starać	się,	żeby	nie	brakowało	ni-
komu	miłości?	 -	A	może	 sami	odnosiliśmy	 się	 do	ko-
goś	bez	miłości,	bo	zapomnieliśmy,	że	powinniśmy	ją	
okazywać,	 z	 jakiegoś	powodu	 już	 jej	 nie	 okazujemy?	
-	Może	sami	postawiliśmy	wokół	siebie	mur,	który	tylko	
my	możemy	zburzyć,	 a	 jeśli	 go	wciąż	budujemy	 -	 to	
dlaczego...?
	 Czy	nie	czas	powiedzieć	dość	tym,	którzy	sieją	
nienawiść	i	pogardę	dla	drugiego	?!	-	To	nie	mają	być	
puste	pytania	–	ale	pytania,	na	które	odpowiemy	rów-
nież	swoją	postawą,	życiem.
	 Czy	 Pan	 Bóg	 nie	 nakazuje	 nam	 bronić	 tych,	
którzy	fałszywie	są	oskarżani,	tych	którzy	są	dyskrymi-
nowani,	prześladowani,	nie	tolerowani...?	-	Sprzeciwiać	
się	 tym,	którzy	niszczą	naszą	wspólnotę,	wzywają	do	
występowania	 przeciwko	 drugiemu,	 usprawiedliwiają	
odrzucanie,	 nadużywają	władzę,	 dążą	 od	 izolacji,	 izo-
lują	innych,	trwają	w	pysze	i	nas	nią	zarażają...?
	 A	 może	 niektórym	 z	 wymienionych	 działań	

musimy	 sprzeciwić	 się	 w	 swoim	 życiu,	 bo	 tak	 sami	
grzeszymy?
	 To	co	dotyczy	nas,	ludzi,	dotyczy	także	nasze-
go	kraju,	ale	wpływa	również	na	to	jak	żyjemy,	jak	dzia-
łamy,	jakim	językiem	i	w	jaki	sposób	zwracamy	się	do	
siebie	w	Kościele?
	 Skoro	 Chrystus	 zlecił	 nam	 służbę	 pojednania,	
jeśli	 dalej	 chcemy	 być	 chrześcijanami,	 a	 nie	 pseudo-
-chrześcijanami,	 działającymi	 przeciw	 sobie	 i	 Chry-
stusowi,	Jego	Słowu	i	na	szkodę	Bożego	Kościoła,	 to	
musimy	wspierać	się	w	wypełnianiu	swojego	zadania!
	 Prośmy	Pana	Boga	o	umiejętne	współdziałanie,	
o	 pokój	 i	miłość	między	 sobą.	 Pamiętajmy	 o	 tym	 co	
nas	łączy,	o	Tym,	który	nas	łączy.	A	mogąc	się	spotykać	
razem	i	przychodząc	do	naszego	Pana,	który	dla	nasze-
go	pojednania	 i	zbawienia	cierpiał	na	krzyżu	Golgoty,	
nie	odmawiajmy	pojednania,	miłości,	pokoju	i	pomocy,	
także	tym,	którzy	go	u	nas	szukają.
	 Módlmy	 się	 o	 te	miejsca,	 gdzie	 chrześcijanie	
wciąż	na	świecie	są	prześladowani,	o	tych	ludzi,	którzy	
przestali	wierzyć,	o	tych	którzy	nie	przyjmują	Ewange-
lii	Chrystusa,	o	tych	którzy	w	ogóle	nie	chcą	się	anga-
żować	i	zmieniać	swojego	życia,	bo	uważają,	że	wiara	
polega	tylko	na	nazywaniu	się	wierzącymi,	albo	że	są	
nimi	tylko	z	powodu	chrztu.	I	możemy	to	robić	razem.	
W	ten	sposób	wzmacniać	swoją	wieź,	swoją	wiarygod-
ność,	swoje	świadectwo	dla	tego	świata.	
	 Bo	 miłość	 Chrystusa	 bowiem	 przynagla	 nas,	
którzy	dokładnie	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	co	zrobił	
dla	nas	Jezus.	On	za	wszystkich	umarł,	aby	ci,	co	żyją,	 
a	więc	 również	my,	 -	żebyśmy	nie	żyli	 już	dłużej	dla	
siebie,	lecz	dla	Tego,	który	za	nas	umarł	i	zmartwych-
wstał,	żebyśmy	z	Nim	i	dla	Niego	żyli...	

AMEN
ks. Łukasz Gaś

	 Tegoroczny	 Tydzień	 Modlitw	
o	Jedność	Chrześcijan	odbywał	się	pod	
hasłem	„Pojednanie	–	miłość	Chrystusa	
przynagla	nas”.	Centralne	nabożeństwo	
tym	razem	(jak	co	drugi	rok)	odbyło	się	
w	 Kościele	 Jezusowym.	 W	 nabożeń-
stwie,	 poza	 chórami	 i	 zgromadzonymi	
wiernymi,	wzięli	udział	duchowni	rzym-
skokatoliccy	i	ewangeliccy.	Słowem	Bo-
żym	 podczas	 tego	 nabożeństwa	 służył	
ks.	 Jacek	 Gracz,	 proboszcz	 parafii	 św.	
Marii	 Magdaleny	 w	 Cieszynie.	 Nabo-
żeństwo	ekumeniczne	zostało	utrzymane	 
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w	konwencji	kolędowej.	Kolędy	były	śpiewane	zarów-
no	przez	zgromadzonych	na	nabożeństwie,	jak	też	moż-
na	było	się	wsłuchać	w	ich	wykonanie	przez	nasz	Chór	
Kościelny	oraz	 	chór	„Lutnia”	z	parafii	 rzymsko-kato-

lickiej.	Oba	chóry	wykonały	po	3	pieśni,	 a	na	koniec	
zaśpiewały	2	pieśni	wspólne.

ks. Dariusz Madzia
Zdjęcia: Stanisław Konopka
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Adwentowe spotkania seniorów 

w PUŃCOWIE ...

	 W	 trzecią	 niedzielę	Adwentu	Seniorzy	
naszego	 filiału	 wzięli	 udział	 w	 nabożeństwie	
spowiednio-	 komunijnym.	Kazanie	 tej	 niedzie-
li	wygłosił	ks.	T.	Chudecki,	zaś	pieśnią	usłużył	
miejscowy	chór.	Seniorzy	wraz	z	bliskimi	przy-
stąpili	 do	 Stołu	 pańskiego,	 a	 po	 skończonym	
nabożeństwie	udali	się	do	salki	na	poczęstunek.	
Tutaj	 w	 świątecznym	 nastroju,	 przy	 choince	
i	 zastawionych	 stołach	 był	 czas	 na	 rozmowy.	
Opiekun	filiału	złożył	zebranym	świąteczne	ży-
czenia,	a	każdy	z	nich	otrzymał	upominek	oraz	
książkę	 	 ks.	Henryka	Czembora.	 Spotkanie	 to	
było	okazją	nie	tylko	do	rozmów,	złożenia	sobie	
życzeń	 i	 podzielenia	 się	 opłatkiem,	 ale	 przede	
wszystkim	do	spędzenia	czasu	razem.	 	
	 	Cieszymy	się,	że	udało	nam	się	kolej-
ny	raz	przeżywać	to	nabożeństwo	w	gronie	na-
szych	Seniorów,	życzymy	im	zdrowia,	radości,	
a	 nade	wszystko	 odczuwania	Bożej	 obecności	
w	każdym	dniu	nowego	2017	roku.	

Grażyna Smoter
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	 W	pierwszą	niedzielę	adwentu	27.11.2016	
r.	odbyło	się	w	Ogrodzonej	uroczyste	nabożeństwo	
ze	spowiedzią	i	komunią	świętą.	Nabożeństwo	było	
adresowane	 głównie	 do	 seniorów	 naszego	 filiału	
zamieszkałych	 w	 Ogrodzonej	 i	 Łączce.	 Gościn-
nie	wystąpił	 zespół	młodzieżowy	„Dla	Niego”	ze	
Skoczowa.	Jak	nakazuje	coroczna	 tradycja,	po	na-
bożeństwie	spotkaliśmy	się	w	salce	parafialnej	by	
nieco	dłużej	 pobyć	 razem.	Opiekun	filiału	ks.	Łu-
kasz	Gaś	przekazał	życzenia	świąteczne	wszystkim	
uczestnikom.	 Seniorom	 wręczono	 symboliczne	
upominki	świąteczne.	

... i w OGRODZONEJ

Stanisław Niedoba

Foto: Dariusz Kurzok

Foto: Dariusz Kurzok
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Reformacja w Dyskusyjnym Klubie 
Propozycji „Podgórze”

	 Inauguracji	 obchodów	 500	 lat	 Reformacji	 po-
święcono	 spotkanie	 w	 Dyskusyjnym	Klubie	 Propozy-
cji	„Podgórze”,	które	odbyło	się	16	listopada	2016	roku.	
Gościem	spotkania	był	ksiądz	Łukasz	Gaś,	który	swoją	
multimedialną	prelekcję	zatytułował	„Reformacja	XVI	
wieku	 i	 jej	wpływ	na	Kościół	Chrześcijański	wczoraj	
i	 dziś”.	 Liczne	 grono	 słuchaczy,	 wśród	 których	 byli	
przedstawiciele	 różnych	wyznań,	 a	 także	 ateiści,	mie-
li	 okazję	 wysłuchać	 bardzo	 ciekawego	 wykładu,	 po-
danego	w	 sposób	 przystępny,	 tłumaczący	niejednemu	 
z	obecnych	sprawy	do	tej	pory	niezrozumiałe,	albo	po-
dane	 w	 sposób	 niewłaściwy,	 tendencyjny.	 Ksiądz	 Łu-
kasz	Gaś	rozpoczął	prezentację	od	objaśnienia	logo	500	
lat	Reformacji,	wskazał	dlaczego	nie	mówimy	o	Refor-
macji	jako	o	zakończonym	działaniu,	ale	o	procesie,	któ-
ry	ciągle	się	dokonuje	i	powinien	się	dalej	dokonywać.	 
W	dalszej	kolejności	mówił,	 jakie	były	przyczyny	wy-
stąpienia	 mnicha	 augustianina	 Marcina	 Lutra.	 Refor-

mator	 widząc	 wiele	 zła	 i	 zakłamania,	 chciał	 odnowy,	
naprawy,	 sprawiedliwości.	 Na	 przykładzie	 kilku	 tez	
wybranych	spośród	95,	 jakie	Marcin	Luter	przybił	na	
drzwiach	Kościoła	Zamkowego	w	Wittemberdze,	wska-
zał	dlaczego	sprzeciwił	się	odpustom.	Dalej	prelegent	
podkreślał,	że	Marcin	Luter	dążył	przede	wszystkim	do	
nauczania	wiernie	Słowa	Bożego	i	sprawowania	sakra-
mentów	świętych	według	nakazu	Pana	Jezusa,	poprawy	
świadomości	religijnej	księży	i	wiernych,	 jak	również	
zniesienia	 nadużyć	w	ówczesnym	Kościele.	 Szczegól-
nie	 ważnym	 fragmentem	 wykładu	 było	 wyjaśnienie	
zasad	Reformacji:	Sola	Scriptura	–	tylko	Pismo,	Solus	
Christus	–	tylko	Chrystus,	Sola	Gratia	et	Fide	–	tylko	
Łaska	i	Wiara,	Solum	Werbum	–	tylko	Słowo.	
	 W	 dalszej	 części	 mówca	 odniósł	 się	 do	 Re-
formacji	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Omówił	jej	początki,	
czas	 kontrreformacji	 i	 prześladowań	 ewangelików	 na	
naszym	terenie,	żeby	zakończyć	na	 tzw.	patencie	 tole-



Informator Parafialny nr 2/2017 (157)

luty 2017  25

rancyjnym	 i	 pakiecie	 protestanckim.	Odniósł	 się	 rów-
nież	 do	 roli	 postylli	 i	 śpiewników	w	Kościele	 Ewan-
gelickim,	zwłaszcza	w	okresie	prześladowań.	W	kilku	
punktach	 wskazał,	 co	 XVI-wieczna	 Reformacja	 dała	
światu	i	z	czego	dzisiaj,	jako	jej	dziedzictwa,	możemy	
korzystać.	Wskazał	między	innymi	na	Diakonię	i	domy	
opieki,	które	są	praktycznym	przykładem	realizowania	
dzisiaj	myśli	reformacyjnej.	Ks.	Gaś	odpowiedział	rów-
nież	na	pytanie:	Rok	Jubileuszowy	2017	 -	 i	 co	dalej?	
Przypomniał,	że	Rok	Jubileuszowy	nie	może	zakończyć	
naszych	starań,	żeby	Reformacja	dokonywała	się	dalej.	
Odnosząc	się	do	zasady	wyrosłej	na	gruncie	Reformacji	
-	 ecclesia	 semper	 reformanda	 est	 (Kościół	winien	 być	
zawsze	reformującym	się	Kościołem),	wskazał	na	zna-

czenie	tej	zasady	we	współczesnym	Kościele	
Chrześcijańskim,	 wskazał,	 że	 nie	 powinna	
być	to	tylko	zasada	Kościoła	Luterańskiego.
Jako	przykład,	że	Reformacja	wciąż	jest	żywa,	
podał	 niedawno	 podpisany	 dokument	 -	 De-
klarację	z	Lund	(Szwecja),	zatytułowaną:	To,	
co	nas	łączy,	jest	większe	niż	to,	co	nas	dzieli,	
w	którym	podkreślone	zostaje	przez	Kościoły	
Luterańskie	 zrzeszone	 w	 Światowej	 Federa-
cji	Luterańskiej	 i	Kościół	Rzymskokatolicki,	
że	 już	nie	 jesteśmy	sobie	obcymi,	że	Lutera-
nie	i	Rzymskokatolicy	są	dzisiaj	świadomi,	że	
elementem	 chrześcijańskiej	wiary	 jest	 bycie	
zawsze	 „świadkami	 miłosiernej	 łaski	 Boga,	
widzialnej	 w	 Chrystusie	 ukrzyżowanym	 
i	 zmartwychwstałym”.	 Dlatego	 naszym	
wspólnym	zadaniem	jest	usuwać	pozostające	
jeszcze	przeszkody	w	osiągnięciu	pełnej	 jed-
ności.	 To	 składanie	 wspólnego	 świadectwa	
powinno	przejawiać	się	również	we	wspólnej	
służbie,	 trwaniu	 na	 straży	 ludzkiej	 godności	
i	 praw,	 trosce	 o	 najuboższych,	 cierpiących,	
prześladowanych	i	uchodźcach.
	 Na	sam	koniec	wykładowca	zaprosił	do	
uczestniczenia	w	Ewangelickich	Dniach	Ko-
ścioła,	które	będą	odbywały	się	15-18	czerw-
ca	 2017	 r.	 na	 terenie	 Diecezji	 Cieszyńskiej	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Pol-
sce	(Wisła,	Ustroń,	Cieszyn,	Bielsko-Biała).
Mimo	ograniczenia	czasowego,	ks.	Gaś	prze-
kazał	 zebranym	 mnóstwo	 wiadomości	 dla	
wielu	 dotychczas	 nie	 znanych,	 odpowiadał	
na	 pytania.	 Słuchacze	 podziękowali	 wykła-

dowcy	oklaskami.	Ze	swej	strony	dziękowałem	ks.	Łu-
kaszowi	Gasiowi	 za	 ochoczą	 reakcję	 na	moją	 prośbę	 
i	 świetne	przeprowadzenea	prelekcji.	W	 tym	roku	Re-
formacji	chcemy	poświęcić	jeszcze	dwa	spotkania	Klu-
bowe.	 Jako	 założyciel	 i	 prezes	 Dyskusyjnego	 Klubu	
Propozycji	„Podgórze”,	działającego	od	12	lat	przy	kole	
nr	 2	 „Mały	 Jaworowy”	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej,	
zapraszam	 serdecznie	w	każdą	 trzecią	 środę	miesiąca	
do	Osiedlowego	Centrum	Kultury	 i	Rekreacji	przy	ul.	
Z.	Kossak-Szatkowskiej	6,	na	spotkania	o	różnorakiej	
tematyce,	z	ciekawymi	prelegentami.	Informacje	o	na-
szych	spotkaniach	zamieszczają	również	„Wiadomości	
Ratuszowe”.	

Eugeniusz Raabe 

I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie  

i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego,  

co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,

Fil. 1,9-10
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Nabożeństwo rodzinne w Hażlachu ... 

	 W	drugi	dzień	świąt	Bożego	Na-
rodzenia	 w	 Hażlachu	 odbyło	 się	 nabo-
żeństwo	 rodzinne	 z	 czynnym	 udziałem	
dzieci	 i	 młodzieży.	 Już	 od	 wczesnego	
ranka	 w	 kościele	 można	 było	 słyszeć	
próby	i	gwar	przygotowań.	O	dziesiątej,	 
w	wypełnionym	po	brzegi	kościele,	kolę-
dą	„Już	noc	okrywa	świat”	zbór	rozpoczął	
świętowanie.	W	trakcie	nabożeństwa	ze-
brani	mogli	usłyszeć	piosenki	świąteczne	
w	wykonaniu	chórku	dziecięcego	Gloria	
oraz	Zespołu	Młodzieżowego.	Wspólny	
śpiew	 prowadziła	 młodzież.	 Pieśni	 roz-
brzmiewały	głośno	w	murach	kościoła	za	
sprawą	między	innymi	dzieci	siedzących	
w	pierwszych	ławkach	kościoła,	których	
głosy	 można	 było	 słyszeć	 szczególnie	 
w	początkowych	zwrotkach.	Podczas	ka-
zania	ksiądz	Marcin	Podżorski,	wykorzy-
stując	slajdy	rzucane	na	ekran,	przybliżył	
zebranym	 historię	 Bożonarodzeniową	 
z	 	 perspektywy	 Józefa.	 Podkreślił	 jego	
kluczową	 rolę,	 gdyż	 z	 polecenia	 Boga	
nadał	imię	Jezusowi,	dzięki	czemu	zosta-
je	nazwany	potomkiem	Dawida.	Ponadto,	
ku	 zdziwieniu	 dzieci,	wcale	 nie	 był	 sta-
rym	 brodatym	 Józefem,	 tylko	 młodym	
mężczyzną,	 a	 ciekawostką	 było,	 że	 nie	
występuje	on	nigdy	więcej	w	Biblii.	Po	
kazaniu	 tradycyjnie	 poproszono	 dzieci,	
by	wyszły	 przed	 ołtarz,	 a	 po	 odśpiewa-
niu	 kolędy	 zostały	 obdarowane	małymi	
upominkami.	Bogu	niech	będą	dzięki	za	
możliwość	 tak	 radosnego	 świętowania	
kolejnej	pamiątki	narodzin	Jezusa.

Cienciała Paweł

 ... i w Zamarskach
 „Czas radości, wesołości nastał światu temu, 
bo Zbawiciel, Odkupiciel, światu dan grzesznemu 

…”			 I	 tak,	 w	 ten	 radosny	 czas,	 pierwszego	 dnia	
świąt	 Bożego	 Narodzenia	 spotkaliśmy	 się	 w	 zamar-
skim	kościele	na	uroczystym	nabożeństwie.	Czytanie	
tekstu	biblijnego,	akompaniament	i	śpiew	prowadzili	
przedstawiciele	 zespołu	 młodzieżowego.	 Specjalny	
charakter	 tego	nabożeństwa	podkreślały	 również	pie-
śni	wykonane	przez	chór	mieszany	Hażlach-Zamarski,	
chórek	dziecięcy	i	zespół	młodzieżowy.	
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	 Kazanie	wygłosił	 nasz	 opiekun	
ks.	Marcin	Podżorski.	Nabożeństwo	ob-
fitowało	również	we	wspólny	śpiew,	któ-
rym	mogliśmy	oddawać	Bogu	chwałę.
	 Tak	 posileni	 Bożym	 Słowem	 
i	 Bożą	 obecnością,	 wróciliśmy	 do	 na-
szych	domów,	aby	z	radością	przeżywać	
narodzenie	 Jezusa	wraz	 z	 	 naszymi	 bli-
skimi.

Iwona Wawrosz

Niezwykłe nabożeństwo w Hażlachu

	 W	 drugą	 niedzielę	 po	 Epifanii	 w	 kościele	 
w	Hażlachu	 gościliśmy	 ks.	 Romana	 Raszkę,	 probosz-
cza	parafii	w	Bystrzycy	ze	Śląskiego	Kościoła	Ewange-
lickiego	Augsburskiego	Wyznania	 (SCEAV).	 Kontak-
ty	filiału	w	Hażlachu	 z	 parafią	w	Bystrzycy	mają	 już	
prawie	dwuletnią	historię.	W	2015	 roku,	 na	pamiątce	
założenia	 kościoła	 w	 Hażlachu,	 słowem	 Bożym	 	 słu-
żył	 także	 	ks.	Roman	Raszka,	który	wówczas	przybył	
w	 towarzystwie	 chóru.	 Tym	 razem	 towarzyszyła	 mu	
Orkiestra	Dęta	parafii	bystrzyckiej	wzmocniona	o	Mi-
syjną	Orkiestrę	Dętą	z	Wisły.	Po	powitaniu	gości	przez	
opiekuna	ks.	Marcina	Podżorskiego	i	skróconej	liturgii,	
wystąpiły	 połączone	 orkiestry	 pod	 dyrygenturą	 pana	
Jerzego	Rausza	-	dyrygenta	Orkiestry	Dętej	z	Bystrzy-
cy.	Mogliśmy	usłyszeć	 kilka	 znanych	 utworów	muzy-
ki	kościelnej,	a	po	każdym	z	nich	wykonawcy	zostali	
docenieni	 przez	 zgromadzony	 zbór	 gromkimi	 brawa-
mi.	Kazanie	wygłosił	gość	ks.	Roman	Raszka	na	tekst	
ewangelii	drugiej	niedzieli	po	Epifanii	z	Ewangelii	Jan	
2,	 1-11.	„A trzeciego dnia było wesele w Kanie Gali-
lejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezu-

sa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło 
wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie mają.   
I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewia-
sto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka 
jego do sług: Co wam powie, czyńcie!  A było tam sześć 
stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego 
zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa 
lub trzy wiadra.  Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie 
wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: 
Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela!  
A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, 
która się stała winem, (a nie wiedział, skąd jest, lecz 
słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli), przywołał 
oblubieńca i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje 
najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gor-
sze; a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego 
pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; 
i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie 
jego."	W	kazaniu	zwrócił	uwagę	na	najbardziej	istotny	
cel	 tego	 cudu	 Jezusa	 –	 działanie	 dla	 objawienia	 swo-
jej	 chwały	 	 i	 dla	 uwierzenia	w	Niego	 przez	 uczniów.	
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Z posiedzenia Rady Parafialnej ...

Często	bowiem	istota	tego	cudu	jest	mylnie	interpreto-
wana.	Wskazał	także	na	Marię	oraz	sługi,	którzy	pełni	
wiary	wykonali	polecenie	Jezusa.	I	taka	postawa	wiary	 
i	 zaufania	winna	 nam	 towarzyszyć	 i	 być	 przykładem	
w	życiu	 codziennym.	Podczas	nabożeństwa	 śpiewano	
kolędy	z	akompaniamentem	połączonych	orkiestr,	tym	

razem	pod	dyrygenturą	Lidii	Barczuk	–	dyrygenta	Mi-
syjnej	Orkiestry	Dętej	z	Wisły.	To	piękne	przeżycie	na	
długo	 pozostanie	 zapamiętane	 przez	 zborowników	 fi-
liału	w	Hażlachu.	Dziękujemy	muzykom	połączonych	
orkiestr	za	tę	wspaniałą	ucztę	muzyczną	i	grę	ku	chwale	
Bogu,	a	nam	ku	zbudowaniu	naszych	serc.

Jan Król

	 Na	pierwszym	w	 tym	 roku	 zebraniu	Rada	Pa-
rafialna	 spotkała	 się	 we	 wtorek	 24	 stycznia.	 Zebrani	
zasiedli	do	obrad	w	sali	konfirmacyjnej,	której	obecny	
wygląd	 w	 niczym	 nie	 przypominał	 sali,	 gdzie	 przed	
laty	 większość	 członkiń	 i	 członków	 Rady	 pobierała	
nauki	konfirmacyjne.	W	 rozmowach	z	uznaniem	 i	po-
dziwem	 wyrażano	 się	 o	 przeprowadzonym	 remoncie	
tej	 części	 Alumneum	 i	 wystroju,	 jak	 pomieszczenia,	
w	 tym	 przede	 wszystkim	 sala,	 uzyskały.	 Posiedzeniu	
przewodniczył	 Proboszcz	 ksiądz	 Janusz	 Sikora,	 który	
powitał	 przybyłych.	 Ksiądz	 Dariusz	Madzia	 odczytał	
biblijne	hasło	dnia	i	zmówił	modlitwę.	Zaproponowany	
porządek	 obrad	 przyjęty	 został	 jednogłośnie.	 Protoko-
ły	z	ostatnich	dwóch	zebrań,	odczytane	przez	Sekreta-
rza	Rady,	po	uzupełnieniu	o	plany	 remontowe	Filiału	 
w	Bażanowicach,	przyjęte	zostały	bez	głosów	sprzeci-
wu.	Proboszcz	zapoznał	Radę	ze	scenariuszem	cieszyń-
skiego	dnia	obchodów	Jubileuszu	Reformacji.	W	dniu	 
8	lutego	br.	do	Cieszyna	zawita	specjalny	autokar,	zwa-
ny	reformacyjnym.	Zaparkuje		na	Rynku.	Będzie	można	
w	nim	na	monitorach	oglądać	filmiki	o	miastach	Refor-
macji.	Wchodzić	się	będzie	do	niego	przez	bramę	także	
reformacyjną,	którą	w	nie	dokończonej	postaci	można	
już	oglądać	w	kościele	Jezusowym.	Równocześnie	od-
będzie	się	uroczysta	sesja	Rady	Miejskiej	i	Powiatowej	

oraz	Sejmiku	Wojewódzkiego.	Przewiduje	się,	że	myślą	
przewodnią	poruszanych	tematów	będzie	Reformacja.
 Z	 bieżących	 spraw	 gospodarczych	 Rada	 za-
poznała	się	ze	stanem	robót	związanych	z	uciepłowie-
niem:	 gotowe	 są	 instalacje	 zewnętrzne	 i	węzły	 ciepl-
ne,	 a	 z	 ciepła	 z	 ciepłowni	korzystają	 już	mieszkańcy	
dwóch	 domów	parafialnych.	Dalsze	 obrady	 zdomino-
wane	były	sprawozdaniami	i	planami	na	rok	2017.	Po-
szczególne	pozycje	sprawozdania	finansowego	niewie-
le	różniły	się	od	takich	pozycji	w	sprawozdaniu	za	rok	
2015.	Jedyną	pozycją,	mówiącą	o	nadzwyczajnym	wy-
siłku	finansowym,	był	koszt	remontu	organów	kościo-
ła	Jezusowego,	poniesiony	w	roku	ubiegłym.	Remont	
został	zakończony.
	 Plan	finansowy	na	obecny	rok,	poza	pozycjami	
stałymi,	zbudowany	został	w	oparciu	o	wnioski	remon-
towe,	 które	 napłynęły	 z	 filiałów.	Niestety,	 nie	wszyst-
kie	sprawy	z	wniosków	znalazły	pokrycie	w	środkach.	
Uwzględniono	większość	spraw,	których	sfinansowanie	
pozwoli	 problem	 zamknąć	 w	 całości	 lub	 w	 konkret-
nej	 części.	 Po	 zapoznaniu	 się	 z	 protokołem	 Komisji	
Rewizyjnej,	 Rada	 Parafialna	 postanowiła	 przedłożyć	
sprawozdania	 i	 plany	 pod	 obrady	 Zgromadzenia	 Pa-
rafialnego.	 Zebranie	 zakończono	 wspólnie	 zmówioną	
Modlitwą	Pańską.

                                                Sekretarz Rady Parafialnej
                                                                   Marcin Mrózek

 Specjalny, reformacyjny autobus jeździ od listo-
pada po Europie. Odwiedził już Rzym, Wenecję, Lozan-
nę, Bazyleę, Wiedeń, wiele niemieckich miast oraz Pra-
gę. Na początku lutego zawita do węgierskiego miasta 
Sopron, a stamtąd 8 lutego przyjedzie do Cieszyna. 
 W programie cieszyńskiej wizyty reformacyjne-
go autobusu jest m.in.:
 - od 10:00 zwiedzanie wystawy w autobusie 
(wstęp bezpłatny)
 – o 16:00 spotkanie w teatrze im. A. Mickiewi-
cza oraz uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskie-
go, Rady Powiatu i Rady Miasta, uwieńczona występem 
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego oraz przedsta-
wieniem nauczycieli i uczniów LOTE w Cieszynie.

Cieszyn na trasie autobusu reformacyjnego
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Córki – Synowie Pocieszenia
czyli Koło Odwiedzinowe w naszej parafii

 „I tak, Józef, nazwany przez apostołów Bar-
nabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, Lewita, rodem 
z Cypru, (…) Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł 
pieniądze i złożył u stóp apostołów.” Dz 4,36-37

 Nazwany przez Apostołów… Imię Józef – za-
mienione na imię: „Syn Pocieszenia”. 
 A jakie jest moje, Twoje imię? Czy moje, Twoje 
imię nadane przez rodziców zostało zamienione przez 
społeczność Zboru, Kościoła?
 Kościoła, jako EKLEZJI, czyli społeczności lu-
dzi odrodzonych, „wywołanych” przez Pana Jezusa „ze 
świata”, nawróconych, odwróconych od swych grzesz-
nych dróg i przeniesionych z ciemności do Bożej świa-
tłości?
 Kościoła, jako Ciała Chrystusa, którego On 
sam jest Głową?
 Jedność tego Ciała rodzi i pobudza wśród jego 
wiernych miłość. „Tak my wszyscy jesteśmy jednym cia-

łem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni 
drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam ła-
ski…” Rz 12,5-6a
 Stąd:  „Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim 
wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, ra-
dują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście Ciałem 
Chrystusowym, a z osobna członkami.”   1 Kor 12,26-
27.
 Ta jedność Ciała Chrystusowego nie eliminu-
je różnorodności jego członków, ale mają one jeden 
wspólny cel:  „Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz 
aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie” 
1 Kor 12,25.
 Odnajdujemy w tych słowach obraz Kościoła, 
który się troszczy, nie pozostaje obojętny. Jeżeli dekla-
rujemy przynależność do takiego Kościoła, to czy w ser-
cach naszych jest troska o innych wynikająca z miłości 
do Pana Jezusa?
	 Wielu	Czytelników	jest	na	pewno	zaangażowa-

nych	na	wiele	sposobów	w	diakonii,	czyli	róż-
nego	rodzaju	posługiwaniu.	Ale	wierzę,	że	są	 
i	 tacy,	których	może	na	nowo	„dotknie”	Sło-
wo:	„Byłem	przychodniem,	a	nie	przyjęliście	
mnie,	nagim,	a	nie	przyodzialiście	mnie,	cho-
rym	i	w	więzieniu	i	nie	odwiedziliście	mnie”.	
Mt	25,43.
	 Czy	chciałbyś,	Drogi	Czytelniku,	dołą-
czyć	do	Córek	i	Synów	Pocieszenia	w	służbie	
odwiedzinowej?	 Synonimami	 słowa	 „odwie-
dzać”	 są	m.in.	 składać	wizytę,	 pójść	 na	 spo-
tkanie	z	kimś,	przychodzić	na	chwilę,	wstępo-
wać,	spotkać	się.
	 Mnóstwo	w	Biblii	 przykładów	 odwie-
dzin.	 Maria	 odwiedziła	 Elżbietę,	 Pan	 Jezus	
odwiedzał	 Piotra	 i	 Andrzeja,	 Marię,	 Martę	 
i	Łazarza,	Zacheusza	i	tak	wiele,	wiele	innych.	
Paweł	odwiedzał	Zbory	….
	 My	 odwiedzamy	 swoich	 bliskich,	 ro-
dziców,	 bliższą	 i	 dalszą	 rodzinę,	 znajomych,	
przyjaciół.	 Czy	 jednym	 z	 najcenniejszych	
darów,	 jaki	ma	każdy	 z	 nas,	 darem	 swojego	
czasu,	 mógłbyś	 Drogi	 Czytelniku	 podzielić	
się	z	kimś	mniej	znanym?	Po	to,	by	–	złożyć	
wizytę,	wpaść,	wstąpić,	przyjść	na	chwilę?	By	
podać	komuś	starszemu,	choremu	czy	będące-
mu	„	w	więzieniu	samotności”,	przygotowaną	
przez	parafię	świąteczną	paczkę,	urodzinowe	
życzenia?	By	zaprosić	na	nabożeństwo	dla	se-
niorów?	A	może	po	to,	by,	tak	jak	kiedyś	roze-
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słani	przez	Pana	Jezusa	uczniowie,	powiedzieć	„pokój	
temu	domowi”	i	zapytać	czy	można	w	czymś	pomóc?
	 Kilka	 lat	 temu,	 po	 nabożeństwie,	 jedna	 znajo-
ma	 osoba	 podeszła	 do	mnie	 i	 powiedziała	 po	 prostu:	
przyjdź	nam	pomóc	w	Kole	Odwiedzinowym,	tak	bar-
dzo	 tego	 potrzeba.	 Przyznam,	 że	 od	 pewnego	 czasu	
„było	 to	 w	moim	 sercu”,	 więc	 pomimo	 wielu	 innych	
obowiązków,	przyjęłam	to	zaproszenie.
	 Raz	w	miesiącu,	w	każdy	pierwszy	poniedzia-
łek,	spotykamy	się,	by	„nakarmić	się”	Słowem	Bożym,	
wspólnie	pomodlić,	i	w	miarę	swoich	możliwości	zade-
klarować,	kogo	z	parafian,	który	kończy	80-ty	rok	życia,	
możemy	 odwiedzić.	Oprócz	 takich	 osób	 odwiedzamy	

chorych	w	Domach	Opieki,	tam	oczywiście	niezależnie	
od	wieku.	Podzielmy	się	miłością	–	jak	opłatkiem,	nie	
tylko	w	Wigilię.	Odwiedźmy	Pana	Jezusa	razem.	Stań-
my	się	Córkami	i	Synami	Pocieszenia,	by	otulić	miło-
ścią	Ciało	Chrystusa,	by	miłość	nie	oziębła,	by	nikt	nie	
czuł	się	zapomniany	czy	samotny.
 Droga Czytelniczko, Czytelniku - poczuj się 
serdecznie zaproszony do tej służby pocieszania. Jest 
nas wciąż za mało. I wśród nas jest tylko jeden Syn 
Pocieszenia!

Łucja Macura

Nagroda dla Władysława Sosny

	 W	 piątek	 20	 stycznia	 Władysław	 Sosna	 ode-
brał	nagrodę	z	 rąk	Redaktora	Naczelnego	„Wierchów"	
Wiesława	Wójcika,	Prezesa	Zarządu	Głównego	PTTK	
Romana	Bargieła	i	Przewodniczącego	Komisji	Turysty-
ki	Górskiej	ZG	PTTK	Jerzego	W.	Gajewskiego,	którzy	
specjalnie	z	tej	okazji	przyjechali	do	Cieszyna.
	 Nagroda	 Literacka	 im.	 Władysława	 Krygow-
skiego	ustanowiona	została	w	1999	roku	przez	Zarząd	
Główny	 Polskiego	 Towarzystwa	 Turystyczno-Krajo-
znawczego	 z	 inicjatywy	 Komisji	 Turystyki	 Górskiej	
tegoż	Zarządu.
	 Uroczystego	wręczenia	 dokonali	 podczas	wal-
nego	 zebrania	 sprawozdawczo-wyborczego	Turystycz-
nego	 Klubu	 Kolarskiego	 „Ondraszek”,	 działającego	
przy	Oddziale	PTTK	„Beskid	Śląski”	w	Cieszynie,	któ-
rego	Sosna	 jest	 założycielem.	 -	 Przesłaniem	Nagrody	
Literackiej	 im.	 Władysława	 Krygowskiego	 jest	 upa-
miętnienie	postaci	wieloletniego	redaktora	naczelnego	
„Wierchów”	 i	 wybitnego	 pisarza	 górskiego,	 poprzez	
honorowanie	 osób,	 które	 swoją	 działalnością	 na	 polu	
szeroko	 rozumianego	 pisarstwa	 o	 ziemiach	 górskich	

 Władysław Sosna - osoba znana nie tylko  
w środowisku  ewangelickim, w kręgach PTEw., ale 
także światku turystycznym i poza nim, między innymi 
dzięki swoim publikacjom zarówno książkowym, ma-
pom, jak i artykułom w szeregu periodyków, także jako 
pedagog w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym 
w Cieszynie i  nietuzinkowy działacz ongiś w PTTK i 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, teraz w  PTEw.  Inżynier  
z wykształcenia, jeszcze w Technikum dorobił się epitetu 

„największego humanisty wśród  mechaników”. A także 
twórca autorskich artykułów „Ludzie i Wydarzenia”  
i wielu innych artykułów publikowanych w Wieściach 
Wyższobramskich. Przyznano mu Nagrodę Literacką im. 
Władysława Krygowskiego.

przyczyniły	 się	 do	 rozwoju	 i	 popularyzacji	 wiedzy	 
o	 nich,	 przez	 to	 zaś	 do	 ukazania	 roli	 i	 miejsca	 gór	 
w	historii	i	kulturze	–	wyjaśnił	Wiesław	Wójcik	podkre-
ślając,	że	Władysław	Sosna	od	przeszło	półwiecza	rze-
telnie,	 z	pietyzmem	 i	 sumiennością,	 z	autopsyjną	zna-
jomością	terenu,	opisuje	umiłowaną	przez	siebie	swoją	
małą	ojczyznę	−	region	Ziemi	Cieszyńskiej	 i	Beskidu	
Śląskiego.
 - Ilość i wysoki poziom merytoryczny pisarskich 
dokonań Władysława Sosny, wciąż twórczo aktywnego 
mimo zaawansowanego wieku, inżyniera, ale i wybit-
nego humanisty, ceniącego wielkie wartości kultury, są 
racją, dla której Komitet Redakcyjny „Wierchów” po-
stanowił uhonorować Go Nagrodą Literacką im. Wła-
dysława Krygowskiego - podsumował	Wójcik	po	przy-
toczeniu	biogramu	urodzonego	w	1933	roku	w	rodzinie	
Karola	 Sosny	 –	 ślusarza	 narzędziowego	 i	 zawodowe-
go	strażaka	oraz	Wiktorii	Pająk	–	gospodyni	domowej	
,Władysława	Sosny.
 - Władysława Sosnę od młodości fascynowało 
piękno i historia rodzinnego regionu, pociągała tury-
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styka górska i kolarska. Już w 1952 
roku został członkiem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, a podczas studiów na 
Politechnice Śląskiej rozpoczął swo-
ją owocną, długoletnią, społeczną 
działalność w Towarzystwie na niwie 
organizacyjnej. W latach studiów 
uzyskał szereg uprawnień turystycz-
nych (przewodnika beskidzkiego, 
później instruktora przewodnictwa, 
przodownika turystyki górskiej oraz 
kolarskiej). Wiedzę i praktykę tury-
styczną wykorzystywał także jako 
nauczyciel, organizując dla uczniów 
wycieczki, zawsze z bogatym progra-
mem krajoznawczym	 –	 podkreślał	
przedstawiciel	Zarządu	Głównego	PTTK.
	 Warto	 dodać,	 że	 Władysław	 Sosna	 dzia-
łał	na	wielu	niwach,	nie	 tylko	krajoznawczej.	Od	
1983	roku	w	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej,	wszedł	
w	 skład	 jej	władz,	m.in.	w	 latach	 1999-2005	peł-
nił	 funkcję	wiceprezesa	do	 spraw	wydawniczych.	 
W	1989	roku	przyjął	obowiązki	prezesa	Oddziału	
Polskiego	 Towarzystwa	 Ewangelickiego	 w	 Cie-
szynie	i	pełni	je	owocnie	po	chwilę	obecną.	-	Od	
ponad	 pół	 stulecia	 Laureat	 łączy	 swoje	 umiłowa-
nie	rodzinnej	ziemi,	beskidzkich	groni	−	i	nie	tylko	
nich	−	z	działalnością	pisarską	i	redakcyjną.	Jego	
dorobek	na	tej	niwie	jest	prawdziwie	bogaty	–	pod-
kreślał	Wójcik.
	 Przybyły	na	zebranie	wraz	z	żoną	Emilią,	
również	działaczką	turystyczną,	Władysław	Sosna	
nie	 krył	 wzruszenia.	 Wspominał	 swój	 pierwszy,	
zmontowany	 z	 części	 rower	 i	 przyznał,	 że	 kiedy	
w	 latach	 pięćdziesiątych	 zaczynał	 swą	 przygodę	 
z	 krajoznawstwem	 na	 dwóch	 kółkach,	 nie	 przy-
puszczał,	 że	w	przyszłości	przyjdzie	mu	kierować	od-
działową	komisją	 i	 założyć	klub.	 - Muszę powiedzieć 
że przez ten cały czas było do kopieczka. I to wcale nie 
z powodu topografii naszego terenu. Było bardzo wielu 
takich, którzy na mój widok pokazywali kółko na czole. 
Dziś „Ondraszek” dobrze funkcjonuje i z tego się bar-

dzo cieszę, że klub wzbogacił działalność tak, jak mnie 
się nawet nie śniło. I życzę wszelkiej pomyślności w dal-
szym kręceniu na rowerze	–	mówił	nestor	cieszyńskiej	
turystyki,	dziękując	jeszcze	raz	za	wszystkie	wyróżnie-
nia	i	ciesząc	się,	że	jego	praca	na	niwie	turystyki	przy-
niosła	efekty	i	służy	innym.

Żródło: ox.pl
 Od Redakcji: Wielkie gratulacje dla Pana Władysława i przy okazji podziękowania za owocną współ-
pracę. Chyba najlepszym podsumowaniem osoby Pana Sosny jest komentarz, który pojawił się w Internecie,  
a który pozwolimy sobie przytoczyć: Wielkiego formatu Człowiek - prawdziwy Nauczyciel, Autorytet... Zawsze 
służy dostępem do źródeł zgromadzonych w swoim imponującym księgozbiorze. Poczytuję sobie za zaszczyt oso-
biste poznanie Pana Profesora Sosny... Gratulacje z całego serca!

 O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim! Przykazanie twe 

czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze. Jestem ro-

zumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.

Ps. 119,97-99
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Województwo Śląskie docenia owoce Reformacji

	 W	 trakcie	 obrad	 Sejmiku	 Województwa	 Ślą-
skiego	radni	jednogłośnie	przyjęli	rezolucję	w	tej	spra-
wie.	To	wyjątkowa	okazja,	by	zaznajomić	mieszkańców	
województwa	 z	 historią	 ruchu	 reformacyjnego	 i	 przy-
pomnieć	znaczące	wydarzenia,	miejsca,	a	także	postaci	
wybitnych	śląskich	ewangelików.
	 Warto	przypomnieć,	że	rezolucja	jest	nawiąza-
niem	do	uchwały	przyjętej	 przez	Sejmik	21	września	
2015	roku	i	ustanawiającej	rok	2017	Rokiem	Reforma-
cji.	Obchody	pięćsetlecia	Reformacji	zainaugurowano	
już	31	października	2016	roku	w	cieszyńskim	kościele	
Jezusowym,	największej	świątyni	luterańskiej	w	Polsce.	
W	uroczystym	nabożeństwie	obok	biskupów	diecezjal-
nych	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 uczestni-
czyli	przedstawiciele	 innych	wyznań	chrześcijańskich,	
m.in.	prymas	Polski	Wojciech	Polak.	„Cieszę	się,	że	to	
szczególne	 wydarzenie	 może	 zostać	 zainaugurowane	 
w	naszym	 regionie	 –	 regionie	wyjątkowym	 ze	wzglę-
du	na	wieloletnie	zgodne	współistnienie	kultur,	religii	 
i	narodowości.	Dziękuję	 luteranom	za	ubogacenie	wo-
jewództwa	 i	 jednoczenie	 ludzi	 ponad	 podziałami”	 –	
podkreślał	wówczas	marszałek	Wojciech	Saługa.
	 Jak	 czytamy	 w	 rezolucji,	 radni	 Sejmiku	 Wo-

jewództwa	 Śląskiego	wyrażają	wolę,	 by	w	Cieszynie	
–	mieście	Reformacji	-	podkreślić	zasługi	byłych	i	obec-
nych	mieszkańców	 regionu	wyznania	 ewangelickiego,	
dziękując	za	zaangażowanie	na	rzecz	wspólnoty	regio-
nalnej	 i	 wyrażając	 nadzieję	 na	 dalszą	 owocną,	 pełną	
wzajemnego	szacunku	i	zrozumienia	współpracę,	która	
czyni	 śląską	 różnorodność	 szansą	 i	 bogactwem	 kultu-
rowym	dla	Polski.	Idea	Roku	Reformacji	nawiązuje	do	
wydarzeń	sprzed	pięciuset	lat,	kiedy	Marcin	Luter	opu-
blikował	słynnych	95	tez,	dając	w	ten	sposób	początek	
Reformacji,	czyli	odnowie	Kościoła.	Ruch	reformacyj-
ny	dotarł	także	na	Śląsk	i	przez	pięć	wieków	wpływał	
na	 zróżnicowanie	 wyznaniowe	 i	 rozwój	 regionu.	 Ta	
różnorodność	 przyczyniła	 się	 do	 rozkwitu	 życia	 spo-
łecznego,	gospodarczego,	kulturalnego	i	edukacji	oraz	
działalności	charytatywnej.	Wśród	najbardziej	znanych	
ewangelików	z	naszego	regionu	wymienia	się	m.in.	ks.	
Jerzego	 Trzanowskiego,	 Walentego	 Roździeńskiego,	
rodziny	 Hochbergów,	 von	 Donnersmarcków,	 Dietlów,	
siostrę	 Ewę	 Thiele-Winkler,	 ród	 Michejdów,	 ks.	 An-
drzeja	Buzka,	 Jana	Kubisza,	męczenników	 reżimu	na-
zistowskiego	 –	 ks.	Karola	Kulisza	 i	 Jana	 Sztwiertnię,	 
a	także	Jana	Gawlasa	i	Stanisława	Hadynę.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie 500 lat reformacji

http://sejmik.slaskie.pl/news/8711/

Nie o to chodzi, aby być szczęśliwym,
lecz by uszczęśliwiać innych.
Nie o to chodzi, by być kochanym, 
lecz by kochać i być dla innych błogosławieństwem.
Nie o to chodzi, by samemu używać,
lecz by udzielać innym.
Nie o to chodzi, by się w życiu przebijać,
lecz by zapierać się siebie.
Nie o to chodzi, by życie zdobyć,
lecz by je utracić.
Nie o to chodzi, by szukać własnego zadowolenia,
lecz by znajdować swoje zadowolenie w zadowalaniu innych.
Nie o to chodzi, by Bóg czynił naszą wolę,
lecz byśmy Jego wolę czynili.
Nie o to chodzi, byśmy długo żyli,
lecz o to, by życie nasze posiadało właściwą treść.
Nie o to chodzi, co ludzie o nas myślą i mówią,
lecz o to, czym jesteśmy przed Bogiem.
Nie o to chodzi, co czynimy,
lecz o to, jak i dlaczego czynimy. 

Matka Ewa
udostępniła: Grażyna Cimała
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Najważniejsza	 dla	 nas	 informacja	 stycznia	
i	 wielka	 radość	 i	 satysfakcja	 to:	 40.	 miejsce	 LOTE	 
w	 prestiżowym	 rankingu	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 
w	Polsce,	3.	w	województwie	śląskim	i	nieustannie	1.	 
w	powiecie	cieszyńskim.
	 LOTE	 po	 raz	 kolejny	 wyprzedziło	 wszystkie	
licea	powiatu	 cieszyńskiego,	 a	 plasując	 się	 na	 bardzo	
wysokiej	 40.	 pozycji,	 na	 ogólnopolskiej	 liście	 liceów,	
otrzymało	tytuł	ZŁOTEJ	SZKOŁY	2017.

  
	 LOTE	 zajmuje	 w	 rankingu	 wysoką	 pozycję	
nieprzerwanie	od	2011	r.,	a	więc	od	momentu,	gdy	ran-
king	 zaczął	 uwzględniać	wyniki	matur.	Wysoka	pozy-
cja	LOTE	w	rankingu	to	zasługa	uczniów	i	nauczycieli.	
Absolwentom	z	2016	r.	szczególnie	gorąco	dziękujemy	
za	bardzo	dobry	wynik	maturalny,	który	miał	decydują-
cy	wpływ	na	tak	wysoką	ocenę.	To	także	wynik	wyso-
kich	kompetencji	nauczycieli	LOTE,	ich	ciężkiej	pracy	
i	oddania	sprawom	szkoły.
	 Listy	najlepszych	szkół	polecamy	głównie	gim-
nazjalistom	 i	 ich	 rodzicom.	 Przed	 podjęciem	 decyzji	 
o	wyborze	szkoły	ponadgimnazjalnej,	warto	sprawdzić	
jak	 oceniane	 jest	 wybrane	 liceum	 w	 profesjonalnym	
rankingu.
		 KRYTERIA,	 za	 pomocą	 których	 oceniono	

szkoły:
-	wyniki	matur	z	przedmiotów	obowiązkowych:	25%
-	wyniki	matur	z	przedmiotów	dodatkowych:	45%
-	sukcesy	w	olimpiadach:	30%
Wyniki	klasyfikacji	semestralnej
	 Pierwszy	 semestr	 zakończony,	warto	więc	 po-
kazać	tych	uczniów,	którzy	napracowali	się	najmocniej,	
aby	już	teraz	osiągnąć	bardzo	dobre	wyniki.
	 Średnia	szkoły	za	I	semestr	wyniosła	4,02.	Po-
niżej	 uczniowie,	 którzy	 osiągnęli	 średnią	 ocen	 4,75	 
i	więcej:
1a:	Magda	Zamarska
2a:	Karolina	Fromm,	Marek	Kuś,	Marcelina	Piechaczek
2b:	Zofia	Paska,	Anna	Węglarzy
3a:	Marcin	Chrapek	(5,33),	Agnieszka	Goryczka
3b:	Anita	Cieślar,	Julia	Mitas,	Kasia	Puczok
	 Gratuluję	 wyników	 i	 podziwiam	 ich	 pracowi-
tość.
	 14	stycznia	2017	r.	czterdziestu	pięciu	trzecio-
klasistów	 tradycyjnie	bawiło	 się	 na	Balu	Studniówko-
wym.	 Już	 od	 kilku	 lat	 najczęściej	 wybieranym	 miej-
scem	balu	jest	restauracja	„U	Karola”	w	Wiśle.	Za	100	
dni,	4	maja,	zasiądą	do	 	egzaminów	maturalnych,	ale	
teraz	całą	energię	wykorzystali	na	dobrą	zabawę	do	bia-
łego	rana.	Potem	dwutygodniowy	wypoczynek	i	po	fe-
riach	zimowych	trzeba	będzie	zmobilizować	wszystkie	
siły	do	pracy.
	 Kiedy	maturzyści	przygotowywali	się	do	balu	
ich	młodsi	koledzy	z	klas	I	LOTE	noc	z	13/14	stycznia	
postanowili	spędzić	w	szkole,	w	pracowni	chemicznej	
razem	z	nauczycielką	chemii	–	Wiolettą	Zamarską.	Tak	
opisują	tę	nietypową	noc:	

Warta nieprzespania noc... chemiczna!
	 W	nocy	z	13	na	14	stycznia	2017	roku,	część	
chemiczna	 klas	 pierwszych	 LOTE,	 w	 wyjątkowej	 at-
mosferze	 spowodowanej	 siarczkiem	 sodu,	 przeprowa-
dziła	kilkanaście	 reakcji	chemicznych,	wliczając	w	 to	
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nietypowe	doświadczenia	w	Małej	Ska-
li.	 Pracowaliśmy	 pod	 czujnym	 okiem	
pani	 Zamarskiej	 od	 godziny	 dziewięt-
nastej,	aż	do,	nie	przymierzając,	drugiej	
w	nocy.	Gdy	poziom	zmęczenia	sięgnął	
zenitu	i	zaczął	powodować	niemożność	
przyswojenia	 jakiejkolwiek	 wiedzy,	
zostaliśmy	 upoważnieni	 do	 zresetowa-
nia	umysłu.	A	odbywało	się	to	na	kilka	
sposobów:	 niektórzy	 śpiąc	 lub	 ogląda-
jąc	 filmy,	 jeszcze	 inni	 poprzez	 prowa-
dzenie	 dyskusji.	 Całe	 przedsięwzięcie	
zakończyło	 się	 około	 godziny	 szóstej,	
kiedy	to	rozeszliśmy	się	do	domów.
	 Atrakcji	w	 szkole	 nie	 brakuje.	
Kolejną	 ciekawostką	 było	 pojawienie	
się	12	stycznia	ekipy	telewizyjnej,	któ-
ra	 postanowiła	 zrealizować	 program	 
o	 szkołach	 TE.	 Kamerzyści	 zaglądali	
do	klas,	na	przerwie	uczniom	zadawali	
pytania,	 przeprowadzili	wywiad	 z	Dy-
rekcją.	 	Program będzie wyemitowany 
25 stycznia 2017 r. o godz. 17:35 na 
TV3 –Regionalna w cyklu Sola Scrip-
tura. 

Drodzy Czytelnicy
 To moja ostatnia relacja z prac LOTE. Z dniem 30.01.2017 r. przechodzę na emeryturę po 16 latach 
pracy na stanowisku Dyrektora LOTE/GTE. 
 Oddaję szkołę, która uzyskuje bardzo dobre wyniki, która realizuje dobry nabór do klas pierwszych, 
która cieszy się wysoką renomą nie tylko w środowisku lokalnym, ale która jest rozpoznawalna na polskim 
rynku oświatowym. Absolwenci LOTE z powodzeniem dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów, 
wierzę też, że są prawymi i dobrymi ludźmi. Za radość współtworzenia tej szkoły dziękuję przede wszystkim 

całemu gronu pedagogicznemu, pracowni-
kom szkoły,  uczniom i ich rodzicom. Za-
rządowi dziękuję za troskę i współdziałanie, 
Dyrekcji SPTE i PTE oraz Księgowości 
TE dziękuję za dobrą współpracę. Drogim 
Czytelnikom „Wieści Wyższobramskich”  
i jej miłej Redaktorce oraz wszystkim sym-
patykom LOTE i GTE dziękuję za wsparcie 
i życzliwość. Nade wszystko wdzięczna je-
stem Bogu za przywilej pracy w LOTE i za 
Jego prowadzenie przez wszystkie te lata.
 Od 30.01.2017 r. (II semestr) na sta-
nowisku Dyrektora LOTE pracować będzie 
Aleksandra Trybuś-Cieślar, której z całego 
serca życzę powodzenia, sił i Bożej opieki 
w niełatwym czasie wprowadzania zmian  
w systemie szkolnictwa.

Lidia Pałac
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Gimnazjum TE

	 Wkroczyliśmy	 w	 NOWY	 ROK.	Wraz	 z	 nim	
każdy	z	nas	ma	zapewne	jakieś	postanowienia.	Ucznio-
wie,	wypoczęci	po	przerwie	świątecznej,	powrócili	do	
nauki	i	pełni	zapału	rozpoczęli	naukę,	stawiając	przed	
sobą	 nowe	 zadania	 i	wysokie	wymagania.	 Zakończył	
się	 I	 semestr	 nauki.	 Jest	 to	 czas	 podsumowań	 i	wnio-
sków.

	 9	stycznia		Rada	Pedagogiczna	zebrała	się,	aby	
poddać	uczniów	klasyfikacji.	Oto	jak	plasują	się	wyniki	
szkoły	za	pierwszy	semestr	roku	szkolnego	2016/	2017:

Średnia	szkoły:	4,16
Średnie	poszczególnych	klas:
1ag	–	4,10
1bg	–	4,12
1cg	–	4,38
2ag	–	3,99

2bg	–	4,07
3ag	–	4,07
3bg	–	4,42

	 Oto	uczniowie,	którzy	osiągnęli	 	średnią	ocen	
powyżej	4,75	w	I	semestrze:

Klasa	1ag:	Gomola	Karolina,	Pinkas	Samantha
Klasa	1bg:	Fober	Jagoda,	Wąs	Aleksandra,	Zgon-
dek	Maciej
Klasa	 1cg:	 Bolek	 Edyta,	 Kisza	Aleksandra,	 Ko-
walski	 Mateusz,	 Łośko	 Oliwia,	 Panek	 Paulina,	
Wesołowski	Łukasz
Klasa	2ag:	Leszczuk	Lilianna
Klasa	2bg:	Kluz	Szymon,	Król	Natalia
Klasa	3ag:	Biały	Jan,	Gołębiewski	Krzysztof
Klasa	3bg:	Chudecka	Maria,	Czudek	Aleksandra,	
Foltyn	 Filip,	 Forszpaniak	 Matylda,	 Krystek	 Ka-
rolina,	 Łośko	 Laura,	Woźniak	Nina,	Wójtowicz	
Patryk

	 Najwyższą	 średnią	 w	 szkole:	 5,4	 uzyskała	
uczennica	klasy	3bg	–	Maria	Chudecka.	Gratulu-
jemy	 i	 życzymy	dalszego	zapału	w	zdobywaniu	
wiedzy!	 Wszystkim	 uczniom	 życzymy	 nieusta-
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jącego	zapału	do	nauki,	wytrwałości	w	pracy	 
i	wiary	we	własne	możliwości,	tak	aby	mogli	
z	satysfakcją	spojrzeć	na	swoje	rezultaty	pod	
koniec	roku	szkolnego.
	 Końcówka	 roku	 2016	 upłynęła	 nam	
przy	dźwiękach	kolęd.	29	grudnia	GTE	wraz	
z	LOTE	było	gospodarzem	koncertu	„Dzieci	
śpiewają	 kolędy”,	 który	 odbył	 się	w	Teatrze	
im.	A.	Mickiewicza	w	Cieszynie.	Jak	co	roku	
chóry	 dziecięce	 i	 młodzieżowe	 diecezji	 cie-
szyńskiej	 przygotowały	 bogaty	 repertuar	 pie-
śni	bożonarodzeniowych.	Licznie	zgromadzo-
na	 publiczność	mogła	wziąć	 udział	w	 loterii	
fantowej	oraz	posilić	 się	w	bufecie	przygoto-
wanym	dzięki	staraniom	i	pracy	Rady	Rodzi-
ców.	 Za	 wszelką	 pomoc	 w	 organizacji	 tego	
przedsięwzięcia	serdecznie	dziękujemy!
	 W	dniach	od	4	stycznia	przebiegał	II	
etap	 Wojewódzkich	 Konkursów	 Przedmio-
towych	 dla	 uczniów	 szkół	 gimnazjalnych	 or-
ganizowany	 przez	 Kuratorium	 Oświaty.	 Na-
sze	 gimnazjum	 reprezentowali	 następujący	
uczniowie	klas	trzecich:

JĘZYK	 POLSKI:	 Agata	 Karolonek,	 Nina	
Woźniak
JĘZYK	 ANGIELSKI:	 Magdalena	 Kłopacz,	
Maria	Chudecka
MATEMATYKA:	Patryk	Wójtowicz,	Krzysz-
tof	Gołębiowski,	Maria	Chudecka
BIOLOGIA:	Matylda	Forszpaniak
GEOGRAFIA:	Filip	Foltyn
WIEDZA	O	SPOŁECZEŃSTWIE:	Laura	Łoś-
ko
FIZYKA:	Krzysztof	Gołębiowski
CHEMIA:	Maria	Chudecka

	 Udział	 w	 konkursie	 z	 punktu	 widze-
nia	 uczniów	 ma	 swoje	 plusy	 i	 minusy.	 Wy-
maga	 sporego	 nakładu	 pracy,	 poświęcenia	
czasu,	 silnej	woli,	 rezygnacji	 z	przyjemności	
i	 uczestnictwa	 w	 innych	 dodatkowych	 zaję-
ciach.	 Jednakże	 ogromnym	 plusem	 jest	 to,	
że	 można	 sprawdzić	 swoje	 możliwości,	 zdo-
być	 dodatkową	 wiedzę,	 nie	 wspominając	 o	
satysfakcji	w	 przypadku	 osiągnięcia	 sukcesu	 
i	uzyskaniu	tytułu	finalisty	lub	laureata.	Tytuł	
laureata	uzyskany	w	III	etapie	konkursu	o	za-
sięgu	wojewódzkim	zwalnia	z	danego	zakresu	
odpowiedniej	części	egzaminu	gimnazjalnego.	
Wiemy	już,	że	do	III	etapu	–	wojewódzkiego	
zakwalifikowali	 się:	Agata	Karolonek,	Nina	Woźniak,	
Magdalena	Kłopacz,	Patryk	Wójtowicz,	Krzysztof	Go-
łębiowski,		oraz	Maria	Chudecka	(	z	matematyki).	Trzy-

mamy	kciuki,	aby	z	reszty	przedmiotów	także	udało	się	
dotrzeć	do	finału,	którego	zmagania	rozpoczną	się	już	
od	końca	lutego	2017	r.
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Szkoła Podstawowa TE

	 W	dniach	od	10	do	12	stycz-
nia	 uczniowie	 klas	 trzecich	 zasiedli		
do	 pierwszej	 próby	 Egzaminu	 Gim-
nazjalnego	–	 	 zapoznali	 się	 z	 formą	
egzaminu	 oraz	 sprawdzili	 poziom	
swojej	 wiedzy.	 Drugi	 próbny	 egza-
min	 napiszą	 w	 marcu.	 Dzięki	 tym	
próbom	 	 podczas	 prawdziwego	 eg-
zaminu	 łatwiej	 będzie	 im	 zarządzać	
czasem	oraz	opanować	stres.
	 11	stycznia	na	hali	sportowej	
Gimnazjum	 numer	 2	 w	 Cieszynie	
odbyły	 się	 zawody	 w	 koszykówce	
dziewcząt.	 O	 godzinie	 9.00	w	 okro-
jonym	 składzie	 nasza	 reprezentacja	
stoczyła	zwycięski	mecz	z	drużyną	gimnazjum	nr	2.	
Punkty	 zdobywały:	 Samantha	 Pinkas	 13,	 Edyta	 Gór-
niok	10,	Andrea	Cabrera-Blanco	2,	Róża	Warzecha	2.	
W	drugim	meczu	dziewczęta	zmierzyły	się	z	reprezen-
tacją	gimnazjum	nr	1.	Tym	razem	górą	okazały	się	ry-
walki.	Tym	razem		punkty	zdobywały:	Edyta	Górniok	
22,	Andrea	Cabrera-Blanco	2,	Samantha	Pinkas	2	oraz	
Zuzanna	 Kostka	 2.	 Naszą	 reprezentację	 przygotował	 
i	 zagrzewał	 do	walki	 trener:	Maciej	 Pastucha.	Dziew-
czętom	dziękujemy	za	emocjonujące	spotkania	i	życzy-
my	dalszych	sukcesów.
	 W	sobotę	14	stycznia	w	Ustroniu	zakwalifiko-

wani	uczniowie	pisali	test		etapu	diecezjalnego	konkur-
su	Sola	Scriptura.	Wyniki	poznamy	początkiem	lutego.	
	 W	 tym	 roku	 szkolnym	 województwo	 śląskie	
jako	 jedno	 z	 pierwszych	 rozpoczynało	 	 ferie	 zimowe,	
które	przypadły	na	okres	od	16	do	27	stycznia.	Przed-
smakiem	 zimowej	 zabawy	 był	 wyjazd	 klas	 1bg	 oraz	
1cg	 na	 kulig	 w	 ostatni	 czwartek	 przed	 feriami.	 Zima	
spisała	się	na	medal	umożliwiając		nie	tylko	kulig,		ale	
również	godzinną	walkę	na	śnieżki	połączoną	ze	zjaz-
dem	na	czym	się	da.	Nie	zabrakło	oczywiście	kiełbasek	
z	ogniska	oraz	pysznych	kołaczy.

      
 

Dagmara Jagucka-Mielke

	 Rok	 2016	 zakończyliśmy	 koncertem	 charyta-
tywnym	 „Dzieci	 śpiewają	 kolędy”,	 podczas	 którego	
wystąpiły	chóry	z	Bładnic,	Wisły	Malinki,	Wisły	Cen-
trum,	 Goleszowa,	 Brennej	 i	 Górek,	 SP	 nr2	 Towarzy-
stwa	Szkolnego	im.	Mikołaja	Reja,	dzieci	z	Przedszko-

la	i	Szkoły	Podstawowej	Towarzystwa	Ewangelickiego.	
Koncerty	odbywają	się	od	ponad	20	lat	i	cieszą	się	du-
żym	 powodzeniem.	 Chętnie	 przychodzą	 na	 nie	 rodzi-
ce,	 dziadkowie	 i	 sympatycy	 placówek	 prowadzonych	
przez	 Towarzystwo	 Ewangelickie	 im.	 ks.	 Franciszka	
Michejdy.																																																																																																																																									
	 Nowy	 2017	 r.	 rozpoczęliśmy	 od	 podsumowa-
nia	 semestru.	Zaraz	 na	 początku	 stycznia	 	 odbyło	 się	

spotkanie	z	rodzicami,		podczas	którego	
podsumowaliśmy	 wyniki	 śródrocznej	
klasyfikacji.	 Średnia	 szkoły	 wyniosła	
4,66.	Najlepsze	wyniki	uzyskali:
 4a: Hubert	 Banot,	 Emilia	 Czauderna,	
Dominika	Frolik,	Wiktor	Gaszek,	Zuzan-
na	 Jackowska,	 Sangeon	 Kim,	 Wiktoria	
Krystek,	Adrian	Łyżbicki,	Estera	Walica,	
Marcin	Wisełka.
 4b: Marta	 Górnik,	 Judyta	 Greniuch,	
Małgrzata	Greniuch,	Fedrizzi	Kinga,	Mi-
kołaj	Kłoda,	Michalina	Ondrzejek,	Marta	
Pasterny,	Justyna	Pelar,	Filip	Radziszew-
ski,	Matylda	 Sikora,	 Łukasz	 Skudlarski,	
Jan	Słobodzian,	Kinga	Weber,	Antonina	
Woźniak,	Filip	Zasada.
 5a: Bartosz	 Chłopek,	 Zuzanna	 Fuchs,	
Wiktoria	Gerula,	Agata	Jaroszek,	Amelia	
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Przedszkole TE

Koło,	 Zofia	 Kordalska,	 Katarzyna	 Machej,	
Nikola	 Niżnikiewicz,	 Martyna	 Rozum,	 Na-
talia	Śliwka,	Anna	Wąs,	Olaf	Zawada.
 5b: Zuzanna	 Biesok,	 Tola	 Glajcar,	
Nela	Krajewska,	Michał	Król,	Leon	Młynek,	
Marianna	Sowa	,	Weronika	Stasica,	Wiktoria	
Urbanek,	Hanna	Wadowska,	Paweł	Wojacki.
 6a:	 Marta	 Chudecka,	 Marcelina	
Forszpaniak,	 Adam	 Gawlas,	 Pola	 Gibiec,	
Helena	Kasperek,	Magdalena	Macura,	Mar-
tyna	Matuszewska,	Michał	Szajor,	Martyna	
Winter,	Paweł	Wróbel.
 6b:	Hanna	Matus,	 Jan	Radulski,	Fi-
lip	 Siekierka,	 Kamil	 Szarzec,	 Zofia	 Teper,	
Anabel	Wołoszyn,	Zuzanna	Zgoda.				 	
	 Cieszymy	się	z	wyników	wojewódz-
kich	konkursów	przedmiotowych,	ponieważ	
do	rejonowego	etapu	z	języka	polskiego	za-
kwalifikowały	się	3	uczennice:	Martyna	Ro-
zum,	Anabel	Wołoszyn,	Hanna	Matus,	nato-
miast	z	matematyki		2	uczennice:	Zofia	Teper	
i	Hanna	Matus.	
	 Po	klasyfikacji	w	szkole	zapanował	
karnawałowy	nastrój.	Klasy	młodsze	bawiły	
się	na	szkolnym	balu.	Na	szkolnych	koryta-
rzach	pojawiły	 się	księżniczki,	 	 rycerze,	pi-
raci	i	różne	inne	tajemnicze	zjawy.		Wrażeń	
było	sporo.
	 W	 ostatnim	 dniu	 przed	 feriami	 od-
był	się	DZIEŃ	OTWARTY	dla	przedszkola-
ków.	Nasi	najmłodsi	goście	zwiedzili	szkołę,	
obejrzeli	z	zaciekawieniem	program	tanecz-
ny	 przygotowany	 przez	 uczniów	 klas	 I-II,		 
a	 także	spektakl	 teatralny	„Królewna	Śnież-
ka”.	Później	czekała	na	nich	niespodzianka	
–	mogli	 sami	 udekorować	 ciasteczka,	 które	
wcześniej	 upiekli	 dla	 nich	 nasi	 uczniowie.																																																																																																																															
To	 było	 ostatnie	 wydarzenie	 w	 naszym	
szkolnym	kalendarzu,	po	czym	nastała	zimo-
wa	wakacyjna	przerwa.	Przed	nami	kolejny	
semestr,	dlatego	trzeba	odpocząć,	nabrać	sił,	
aby	wytrwać	do	czerwca.

                                                                                                                                   Joanna Gibiec-Smierna

	 22.12.2016	r.	w	naszym	przedszkolu	był	dniem	
szczególnym.	 Rankiem	 po	 zjedzeniu	 śniadania	 dzie-
ci	 słuchały	 pięknych	 bożonarodzeniowych	 opowieści,	
które	 wprowadziły	 nas	 w	 świąteczny	 nastrój.	 Dzieci	

najpierw	obejrzały	spektakl,	a	potem	wspólnie	zaśpie-
wały	kilka	kolęd	-	ale	 to	był	dopiero	początek	niespo-
dzianek...	
	 ...	 kolejnym	 niezwykłym	 wydarzeniem	 tego	
dnia	był	obiad.	Dzieci	wspólnie	z	paniami	zabrały	się	
do	przygotowywania	wigilijnego	stołu.	Każdy	znalazł	
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jakieś	zajęcie	dla	siebie.	Kiedy	wszystko	zostało	przygoto-
wane,	usiedliśmy	do	stołu,	by	wspólnie	zjeść	ten	uroczysty	
obiad.	Kiedy	świece	na	stołach	zostały	zapalone,	nadszedł	
czas	na	modlitwę.	Następnie	na	stole	pojawił	się	barszczyk,	
rybka,	no	i	oczywiście	drobne	ciasteczka	na	deser.	Po	pysz-
nym	 posiłku	 złożyliśmy	 sobie	 życzenia	 i	 pośpiewaliśmy	
kolędy.	A	ostatnim	punktem	programu	były	prezenty,	któ-
re	Aniołek	zostawił	pod	choinką.	Myślę,	że	każde	dziecko	
choć	przez	chwilę	mogło	poczuć	magię	tych	świąt	i	zrozu-
miało,	ze	najważniejszym	gościem,	który	był	obecny	także	
u	nas	w	przedszkolu	jest	Pan	Jezus.
	 30	 grudnia	 nasze	 przedszkolaki	 występowały	 na	
deskach	Teatru	im.	Adama	Mickiewicza	w	Cieszynie	pod-
czas	koncertu	„Dzieci	śpiewają	kolędy”.	Podczas	koncertu	
wystąpiły	 tradycyjnie	 dwie	 najstarsze	 grupy.	 Dzieci	 za-
prezentowały	 trzy	kolędy:	Pastuszek	bosy,	Powitajmy	go	 
i		Kolęda	już	w	sercu	gra.	Jedną	z	wielu	atrakcji	była	loteria	
fantowa.	Losy	były	bardzo	atrakcyjne	i	zawsze	wzbudzają	
wiele	emocji.

„Kto ludziom chce pomagać, 
Musi być wypełniony miłością…” Phil Bosman

	 Podobnie	jak	na	palecie	artysty,	w	naszym	życiu	jest	
taki	kolor,	który	nadaje	mu	sens	i	budzi	uśmiech	na	twarzy	
drugiego	człowieka.	Jest	to	kolor	dobroci.	Bezinteresowna	
pomoc	to	bardzo	cenny	dar,	jaki	człowiek	ofiaruje	drugie-
mu	człowiekowi	nie	oczekując	nic	w	zamian.	Serdecznie	
dziękujemy	wszystkim,	dzięki	którym	mogliśmy	zorgani-
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zować	 lote-
rię	 fantową.	
Nasi	 spon-
sorzy:	 F.U.H	
Irena	 Ho-
bernik,	 Fir-
ma	 „Wiswo-
od”-	 Kostka	
b r u k o w a	 
i	 palety	 Sta-
nisław	 No-

wak,	 Szkółka	 pływacka	 Swim	 Sport,	 Laboratorium	
Suchanek,	 B.U.T.	 Leszek	 Lipsa,	 Kawiarni	 herbowa,	
Sali	zabaw	Fikołek,	Salon	Mangoo,	Restauracja	Corient,	
Pizzeria	Palermo,	„Cecylia	i	Cecylia”	sklep	obuwniczy	
Cecylia	 Kopik,	 Salon	 fryzjerski	 „Styl”,	 Salon	 fryzjer-
ski	 „TRENDY”,	 Sklep	AS	 FASION,	 Studio	 Estetika,	
Małgorzata	Sikora	Przedstawiciel	handlowy	TUPPER-
WARE,	Joanna	i	Rafał	Murańscy,	„ORANGE”	Cieszyn,	
Kwiaciarnia	 „DUDI”,	 Jubiler	 „PIECZONKA”,	 Salo-
nik	kwiatowy	„KASIA”,	Szkółka	pływacka	LI	SPORT	
Maciej	 Liszka,	 Studio	 urody	 „IMBIR”,	 Studio	 Tańca	
„PASSO”,	Gabinet	stomatologiczny	AZ	DENT	Cieszyn,	
Klub	sportowy	SHINDO,	Właściciele	Kamienicy	Kon-
czakowskich	oraz	Rodzice
	 Nowy	rok	za	nami.	Po	powrocie	do	przedszko-
la	rozpoczęliśmy	przygotowania	do	balu	przebierańców	
dla	dzieci.	Tematyka	strojów	była	różnorodna.	Na	sali	
zabaw	 nie	 zabrakło	 błękitnej	 wróżki,	 bajkowej	 księż-
niczki,	 wesołego	 smerfa,	 uśmiechniętego	 pingwina	 
i	wielu	innych	interesujących	stworzeń	:)	Również	pa-
nie	wcieliły	się	w		bajkowe	postaci,	wzbudzając	duże	

zainteresowanie		podopiecznych	swoim	niecodziennym	
wyglądem.	Dzieci	tańczyły,	chętnie	uczestniczyły	w	or-
ganizowanych	zabawach	i	z	dumą	prezentowały	swoje	
stroje,	 za	 których	 przygotowanie	 bardzo	 dziękujemy	
Rodzicom.
	 Przedszkole	jest	miejscem	dobrych	relacji	mię-
dzyludzkich,	w	którym	dziecko	czerpie	radość	z	zaba-
wy	 i	 nauki.	 Jednak	 dwa	 podstawowe	 środowiska	wy-
chowawcze	mające	decydujący	wpływ	na	wielostronny	
rozwój	 młodego	 pokolenia	 to	 rodzina	 i	 przedszkole.	
Wpływ	ten	jest	tym	korzystniejszy,	im	częściej	nauczy-
ciele	 i	 rodzice	 skłonni	 są	 do	 wzajemnego	 współdzia-
łania	 lub	współpracy.	Współpraca	 ta	może	przyczynić	
się	 do	 tworzenia	 lepszych	 warunków	 rozwoju	 dzieci.	
A	 o	 to	 przecież	 chodzi	 wszystkim	 zainteresowanym	
jakością	 edukacji.	 Współdziałanie	 nauczycieli,	 rodzi-
ców	 i	 środowiska	 lokalnego	 jest	ważnym	czynnikiem	
prawidłowego	 funkcjonowania	 przedszkola.	 Aby	 ta	
współpraca	przynosiła	jak	najlepsze	efekty,	ważne	jest	
sprecyzowanie	 celów	 i	 określenie	 form	 współpracy,	
wzajemnej	 życzliwości	 i	 szacunku,	 zaufania,	 partner-
stwa,	ponieważ	nie	jest	to	bez	znaczenia	dla	powodze-
nia	 współpracy.	W	 myśl	 tej	 zasady	Wychowawczyni	
z	najstarszej	grupy	nawiązała	współpracę	z	Zespółem		
Placówek	Szkolno	-	Wychowawczo	–	Rewalidacyjnych.	
Pierwszym	elementem	współpracy	jest	zaproszenie	na-
szych	 dzieci	 do	 szkoły	 na	 przedstawienie	 jasełkowe.	
Dziękujemy	bardzo	za	zaproszenie,	nasze	przedszkola-
ki	już	zaprosiły	grupę	kolegów	do	naszego	przedszkola	
w	lutym.	Mamy	nadzieję,	że	nasza	współpraca	będzie	
się	 rozwijać	 i	 przyniesie	wiele	 korzyści	 nie	 tylko	 dla	
naszych	dzieci,	ale	także	uczniów	ze	szkoły.

Grażyna Podżorska

 Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpa-

jał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, 

kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska mię-

dzy twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. 

5 Mojż. 6,6-9
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  wieczór kolęd w KOŚCIELE JEZUSOWYM ♫

	 ...	 Słowami	 tejże	 kolędy	 rozpoczął	 się	
tradycyjny	koncert	kolęd	w	Kościele	Jezusowym	
w	 Cieszynie.	 Zborownicy,	 słuchacze	 oraz	 chóry	 
i	zespoły	parafialne	zebrały	się	6	stycznia	w	Świę-
to	 Epifanii,	 aby	 móc	 jeszcze	 wspólnie	 przeżyć	
atmosferę	minionych	 już	Świąt	Bożego	Narodze-
nia.	Przy	blasku	choinki,	akompaniamencie	orga-
nów	,zebrani	wspólnie	śpiewali	najbardziej	znane	 
z	kolęd,	które	towarzyszą	nam	w	tym	szczególnym	
czasie.	Ksiądz	proboszcz	Janusz	Sikora	przywitał	
zebranych,	 odczytując	 słowa	 Ewangelii,	 mówią-
ce	o	przybyciu	do	Jezusa	Mędrców	ze	Wschodu.	
Jako	pierwszy	wystąpił	chórek	dziecięcy	„Hosan-
na”,	który	zaśpiewał	dwie	pieśni:	„Śpiewaj	głośno”	
oraz	 „Coraz	 bliżej	 święta”.	Kolejnym	wykonaw-
cą	był	chór	misyjny	z	Cieszyna,	który	zaśpiewał	
„Mieścino,	 mała	 Betlejem”	 oraz	 „W	 ubogiej	 sta-
jence”.	
	 Po	 występie	 każdego	 z	 chórów	 zebra-
ni	śpiewali	kolejną	ze	znanych	kolęd	(większość	 
z	 pamięci).	 Następne	 dwie	 pieśni	 usłyszeć	 moż-
na	było	w	wykonaniu	chóru	męskiego	z	Cieszyna,	
a	były	 to,	znana	kolęda	„Do	szopy,	hej	pasterze”	
oraz	„Przy	żłóbku	Jezusa”.	Po	kolejnej	wspólnie	
wykonanej	 kolędzie	 wystąpił	 chór	 Hażlach-Za-
marski	 w	 kolędach	 pt.	 „Oj,	 Maluśki,	 Maluśki”,	 
a	 także	 „Pójdźmy	wszyscy	 do	 stajenki”.	Następ-
nie	wystąpił	jako	jedyny	z	angielską	pieśnią	„Ring	
christmas	bells”	oraz	„Z		narodzenia	Pana”	Wyż-

„Mędrcy świata, monarchowie, Gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?” 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl42 Odwiedź naszą stronę:

szobramski	 Chór	 Kameralny.	 Dalej	 utrzymu-
jąc	 słuchaczy	 w	 muzycznym	 klimacie	 bożo-
narodzeniowym	 chór	mieszany	 z	Bażanowic	
wykonał	 kolędę	 pt.	 „Pośpieszcie	 o	 wierni”,	
po	 czym	 nie	 zabrakło	 również	młodzieżowe-
go	zespołu	z	Hażlacha,	w	którego	wykonaniu	
usłyszeć	 było	 można	 dwie	 mniej	 znane,	 ale	
jakże	piękne	pieśnie	„Emmanuel”	oraz	„Jesteś	
tu”.	Na	zakończenie,	jeszcze	przed	wspólnymi	
pieśniami	wszystkich	chórów,	chór	kościelny	
z	Cieszyna	zaśpiewał	szwedzką	pieśń	pt.	„Nie-
bo	w	mych	 ramionach”	oraz	wspólnie	 z	 chó-
rem	 z	Bażanowic	 „O,	 gwiazdo	 betlejemska”.	
Zwieńczeniem	 całego	 koncertu	 były	 dwie	
wspólnie	wykonane	przez	chóry	kolędy:	„Nad	
Betlejem”	oraz	rozbrzmiewające	w	całym	Ko-
ściele	„Bóg	się	rodzi”.	Całość	koncertu	zakoń-
czono	Modlitwą	Pańską	 oraz	 pieśnią	 „O	bło-
gosławiony”.
	 Dla	 większości	 chórów	 i	 zespołów	
czas	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 jest	 jednym	
z	 najbardziej	 intensywnych	 okresów.	 Stąd	
wszystkim	wykonawcom	i	dyrygentom	należą	
się	wielkie	podziękowania	za	tworzenie	muzy-
ką	szczególnej	atmosfery	Świąt.

Wiktoria Matloch
Zdjęcia: Stanisław Konopka
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♪	♪	♪  Gminny koncert kolęd w Hażlachu ♫
	 Tradycyjnie	 już	w	drugiej	 połowie	 stycz-
nia	w	Gminie	Hażlach	organizowany	jest	Gminny	
Koncert	Kolęd.	W	 tym	 roku	 odbył	 się	 on	w	nie-
dzielę	22	stycznia	w	kościele	katolickim	w	Hażla-
chu.	W	popołudniowym	śpiewaniu	wzięły	udział	
także	nasze	zespoły	 i	chóry.	Prowadząca	koncert	
Izabela	 Pustówka	 przywitała	wykonawców	 i	 słu-
chaczy,	w	tym	Przewodniczącą	Rady	Gminy	Haż-
lach	 Bożenę	 Bury	 oraz	 radnych.	 Bożonarodze-
niowy	repertuar			wyśpiewało	siedem		gminnych	
chórów	i	zespołów		śpiewaczych.			Jako	pierwszy	
wystąpił	młodzieżowy	 zespół	 prowadzony	 przez	
Mateusza	Sitka.	Następnie	kolędy	zaprezentował	
męski	 chór	 z	 Zamarsk	 prowadzony	 przez	 p.	 Ru-
dolfa	Mizię.	Po	nich	uczestnicy	mieli	okazję	wy-
słuchać	 pieśni	 bożonarodzeniowych	 w	 wykona-
niu	połączonych	chórów	dziecięcych	z	Hażlacha	
i	 Zamarsk.	 W	 dalszej	 części	 koncertu	 wystąpił	
także	 chór	 mieszany	 Hażlach-Zamarski.	 Oprócz	
naszych	zespołów	i	chórów	wystąpiły	także:	chór	
katolicki	 z	 Pogwizdowa,	 chór	 katolicki	 z	 Hażla-
cha	oraz	zespół	Wielkokończanie.	Na	zakończenie	
prowadząca	 koncert	 	 przekazała	 podziękowania	
w	 imieniu	Wójta	 Gminy	 i	 organizatora	 –	 Gmin-
nego	Ośrodka	Kultury	w	Hażlachu	 -	 wszystkim		
dyrygentom	 i	 wykonawcom,	 a	 także	 wszystkim	
przybyłym	na	koncert,	zapraszając	do	wspólnego	
odśpiewania	 	 kolęd:	 „Tryumfy	Króla	Niebieskie-
go”,	„Cicha	Noc”	i		„Podnieś	rękę	Boże	Dziecię”	
z	akompaniamentem	kapeli.

ks. Marcin Podżorski
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Młodzież, dzieci
Chrześcijański Obóz Technologiczny

	 Ferie	 to	 czas,	 kiedy	 nawet	 najpraco-
witsi	 uczniowie	 mają	 możliwość	 odpocząć	
od	 nauki	 i	 codziennych	 trudów	 szkolnych	
przygód.	 Znalazła	 się	 jednak	 żądna	 wiedzy	
grupa	osób,	której	nie	w	głowie	odpoczynek	
i	 lenistwo.	Postanowili	 oni	 pierwszy	 tydzień	
ferii	spędzić	w	Wiśle-Czarnem	na	trzecim	już	
Chrześcijańskim	Obozie	Technologicznym.
Po	 początkowych	 trudnościach	 związanych	
z	dojazdem,	wszystkim	udało	 się	dotrzeć	do	
szkoły	podstawowej	w	Czarnem,	gdzie	przez	
kolejne	 siedem	dni	 spaliśmy,	 ale	 też	 zgłębia-
liśmy	tajniki	różnych	technologii	na	interesu-
jących	warsztatach.	Do	wyboru	 były	 zajęcia	 
z	 tworzenia	 reformacyjnej	 gry	 planszowej,	
konstruowania	 lodowego	 ścigacza	 Ice	Racer	
oraz	obsługi	sterowanej	komputerowo	frezar-
ki	CNC,	a	 także	z	elektroniki	 i	programowa-
nia,	 czy	projektowania	 i	druku	3D.	Odbywa-
ły	 się	 również	 warsztaty	 kulinarne,	 których	
uczestnicy	 codziennie	 zaskakiwali	 resztę	
uczestników	własnoręcznie	 przygotowanymi	
kolacjami.
	 Oprócz	 warsztatów,	 które	 w	 całości	
zapełniały	nam	czas	od	obiadu	do	kolacji,	był	
też	 czas	 na	 odpoczynek	 i	 integrację.	 Narcia-
rze	 kilka	 razy	 wybrali	 się	 na	 stok.	 Oprócz	
tego	 dopołudnia	 wypełnione	 były	 śpiewem,	
dobrym	 słowem,	 rozmowami,	 rozgrywkami	 
w	gry	towarzyskie	i	dużą	ilością	śmiechu.	Była	
także	okazja	przejścia	się	na	spacer	po	okolicy	
i	pozjeżdżania	na	jabłuszkach,	a	innym	razem	
przejechania	się	na	fińskich	sankach.
	 ChOT	 to	 nie	 tylko	 technologia,	 to	
również	wspaniali	ludzie,	aktywnie	spędzony	
czas,	dobra	zabawa,	a	przede	wszystkim	Pan	
Bóg,	który	nad	tym	wszystkim	czuwa.

Jan Walica
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	 Dzieci	z	hażlaskiej	szkółki	przygotowania	do	
Świąt	 Bożego	Narodzenia	 rozpoczęły	 od	 udziału	w	
charytatywnej	akcji	„Prezent	pod	choinkę”.	Na	jednej	
z	listopadowych	szkółek	powstały	cztery	grupy,	które	
przygotowywały	 swoje	 prezenty.	Najpierw	 należało	
opakować	pudełko	po	butach,	następnie	 zastanowić,	
kto	 będzie	 adresatem	 prezentu	 i	 najprzyjemniejsza	
część	zadania	-	powkładać	odpowiednie	rzeczy.	Tro-
chę	 artykułów	 higienicznych,	 słodyczy	 i	 zabawek.	
Mamy	nadzieję,	że	nasze	prezenty	sprawiły	wiele	ra-
dości.	
	 Krótko	 po	 przeprowadzeniu	 akcji	 charyta-
tywnej,	szkółkowe	przygotowania	skupiły	się	na	wy-
darzeniach	grudniowych.	
	 W	czwartą	niedzielę	adwentu	o	godz.	15:30	
wszyscy	 z	 niecierpliwością	 oczekiwali	 na	 rozpoczę-
cie	 gwiazdki	 szkółki	 niedzielnej.	 Był	 to	 dobry	 mo-

Gwiazdka dla dzieci  
w Hażlachu

ment,	by	szkółkowe	dzieci	mogły	zaprezentować	swo-
je	 talenty.	 Oczywiście	 nie	 zabrakło	 wyrecytowanych	
wierszyków	 o	 tematyce	 Bożego	 Narodzenia,	 krótkiej	
scenki,	podczas	której	został	przeprowadzony	konkurs	
z	ewangelicznej	wiedzy	o	Bożym	Narodzeniu.	Całość	
spotkania	została	ubogacona	śpiewem	Hani,	występem	
chórku	„Gloria”	oraz	zaprezentowaniem	kilku	utworów	
świątecznych	 na	 różnych	 instrumentach	 przez	 Emilię,	

Paulinę	i	Kamila.	
	 Po	części	oficjalnej	wszyscy	zostali	zaproszeni	
na	herbatę	i	pyszne	ciasta.	Wszystkim,	którzy	wsparli	
nas	w	organizacji	gwiazdki,	bardzo	dziękujemy.				

Grażyna Szymala
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Świąteczne 
nabożeństwo 
w Puńcowie

	 W	 pierwszym	 dniu	 świąt	 Bożego	
Narodzenia	 przeżywaliśmy	 w	 naszym	 fi-
liale	 nabożeństwo	 nieco	 inaczej	 niż	 w	 po-
przednich	 latach.	 Po	 pierwsze	 odbyło	 się	
ono	o	godzinie	10.00,	a	nie	jak	do	tej	pory	 
o	5.00	rano,	a	po	drugie,	obecne	były	na	nim	
dzieci,	które	obchodziły	w	 tym	dniu	swoją	
,,Gwiazdkę’’.	 	
	 Nabożeństwo	 swoim	 wystąpie-
niem	 rozpoczęły	dzieci,	 serdecznie	witając	
wszystkich	 zebranych.	 Następnie	 usłyszeli-
śmy	 kolędę	 zaśpiewaną	 z	wielkim	 entuzja-
zmem,	po	której	to	dzieci	przedstawiły	scen-
kę	 o	 trzech	 gwiazdach,	 opowiadając	 nam	
o	 narodzinach	 Pana	 Jezusa.	 Szkółkowicze	
recytowali	 wiersze	 o	 tematyce	 Bożonaro-
dzeniowej,	 które	 przeplatane	 były	 piękny-
mi	piosenkami,	także	w	wykonaniu	małych	
solistek	Oli	i	Kamilki.	Nabożeństwo	swoim	
śpiewem	 ubogacił	 także	 miejscowy	 chór,	
śpiewając	 trzy	 kolędy.	 Wzruszającym	 mo-
mentem	było,	gdy	do	ostatniej	kolędy	chóru	
pt.	 ,,W	ubogiej	stajence’’	 	dołączyły	dzieci.		
Pięknym	był	 fakt,	 że	Babcie	 i	Dziadkowie	
należący	do	chóru,	razem	ze	swoimi	wnuka-
mi,	pomimo	różnicy	wieku,	mogli	wspólnie	
zaśpiewać	Panu	Bogu	na	chwałę.	Pod	choin-
ką	na	dzieci	czekały	prezenty,	dlatego	też	po	
kazaniu,	które	wygłosił	ks.	J.	Badura,	w	ko-
ściele	pojawił	się	,,Aniołek’’,	który	wręczył	
dzieciom	 świąteczne	 podarunki.	 Jesteśmy	
wdzięczni	Panu	Bogu,	że	mogliśmy	w	tym	
świątecznym	dniu	przeżywać	tak	rodzinnie	
to	 nabożeństwo.	 Dzięki	 obecności	 dzieci	
na	twarzach	słuchaczy	pojawił	się	uśmiech,	
więc	był	to	dla	nas	prawdziwie	radosny	czas.	
Wystąpienie	 dzieci	 nie	 tylko	 przybliżyło	
nam	 historię	 narodzin	 Jezusa,	 ale	 skłoniło	
nas	również	do	refleksji	i	zastanowienia	się	
nad	sensem	tych	świąt.	

W ludzkich sercach Pan chce mieszkać, 
Tam obiera swe mieszkanie
Czy Twe serce dziś gotowe? 

Czy w swych grzechach pozostaniesz? 
Jego krew obmywa winy, 
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Wyjdź z ciemności i nie zwlekaj, 
Niech te świętą będą jasne 

nich to będą twoje nowe narodziny! 

 Niech	to	nabożeństwo	będzie	zachętą	dla	Was,	
Drodzy	 Rodzice	 i	 Dziadkowie,	 żeby	 przyprowadzać	
swoje	pociechy	na	szkółki	niedzielne.	Ewangelia	zwia-
stowana	przez	te	małe	dzieci	może	nam,	dorosłym,	do-
starczyć	wiele	nie	 tylko	 radosnych	przeżyć,	 ale	może	
nieść	także	głębokie	przesłanie.	A		ziarno,	którym	jest	
słowo	Boże,	zasiane	w	tych	małych	serduszkach,	może	
przynieść	dobry	plon	w	ich	przyszłości.	Zapraszamy!	

       
 Grażyna Smoter

...Tam Syn Boży na świat przyszedł otulony sianem,
w biednej stajni, wśród bydlątek Pan nad wszyst-

kie Pany.
Tak i dzisiaj Jezus chodzi do serc ludzkich puka

czy dziś wpuścisz Go do siebie? On wciąż Ciebie 
szuka…

	 18	 grudnia	 o	 godz.	 10.00	 odbyła	 się	
Gwiazdka	 dla	 dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 
w	 Cieszynie	 przy	 ul.	 Bucewicza.	 W	 przystro-
jonej	 świątecznie	 salce	 wszystkich	 zebranych	
przywitała	 prowadząca	 szkółkę	 Renia	 Melcer	
zaś	 Słowem	 Bożym	 służyła	 Oliwia	 Madzia.	
Potem	 mogliśmy	 podziwiać	 część	 artystyczną	
przygotowaną	wspólnie	z	dziećmi	przez	Renię.	
Dzieci	 recytowały	 wiersze	 i	 śpiewały	 kolędy,	
przybliżając	 nam	 znaczenie	 narodzin	 Pana	 Je-
zusa	oraz	Barankowej	Księgi	Żywota.	W	atmos-
ferze	radości	i	wzruszenia	mogliśmy	podziwiać	
występy	 naszych	 pociech,	 które	 wprowadziły	
wszystkich	w	świąteczny	nastrój	pojednania.	Po	

Gwiazdka dla dzieci  
na ul. Bucewicza

części	artystycznej	wszystkie	dzieci	zostały	obdarowa-
ne	świątecznymi	prezentami.	
	 Na	 zakończenie	 mogliśmy	 skosztować	 świą-
tecznych	 pierniczków,	 czekoladowo-korzennych	 mu-
finek	 oraz	 przepysznego	 bananowo-czekoladowego	
ciasta	upieczonego	przez	Renię,	na	które	dzieci	czekały	
cały	rok,	mając	w	pamięci	doskonały	smak	z	poprzed-
nich	lat.	Bardzo	miło	i	sympatycznie	było	spotkać	się,	
aby	wspólnie	 z	 dziećmi	 śpiewać	 kolędy	 i	 cieszyć	 się	 
z	narodzin	Pana	Jezusa.

Tekst: Agnieszka Rybczyńska
                                               Zdjęcie: Jarosław Rybczyński
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Gwiazdka dla dzieci  
w Ogrodzonej

 Pierwszy	 dzień	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	
nabożeństwo	w	Ogrodzonej	w	tym	roku	odbyło	się	
z	udziałem	dzieci.	W	ten	niezwykły	czas	mogliśmy	
razem	z	dziećmi	przenieść	się	do	Betlejem,	gdzie	w	
wesołym	przekazie	z	perspektywy	osiołka	mogliśmy	
zastanowić	 się	 dlaczego	Wielki	 Bóg,	 Król,	 Zbawi-
ciel	 świata	 narodził	 się	w	 stajence	 i	 został	 położo-
ny	w	żłobie	gdzie	zwykle	znajduje	się	jedzenie	dla	
zwierząt	 .	 Osiołek	 był	 bardzo	 zaskoczony	 tym	 co	
podziało	się	w	żłobie.	Czy	my	dzisiaj	choć	na	chwilę	
zastanawiamy	się	jak	źle	został	potraktowany		Bóg?			
	 Czy		czas	świąt	był	dla	nas	możliwością	by	
choć	 na	 chwilę	 przystanąć	 i	 zastanowić	 się,	 jakie	
miejsce	 w	moim	 życiu	 daje	 Jezusowi?	 Czy	wciąż		
jest	poniewierany,	czy	też	jest	dla	Niego	miejsce	na	
tronie	mojego	życia?
	 Z	ta	myślą	dzieci	pozostawiły	słuchaczy	na	
okres	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Po	wspólnym	kolę-
dowaniu		i	wysłuchaniu	Bożego	Słowa	dzieci	otrzy-
mały	 zasłużone	 podarunki.	Bardzo	 cieszy	 nas	 fakt,	
że	właśnie	w	Dzień	Bożego	Narodzenia	dzieci	i	do-
rośli	mogli	spędzić	czas		na	wspólnym	nabożeństwie	
połączonym	z	gwiazdką	dla	dzieci.

Aneta Żwak
Zdjęcia: Dariusz Kurzok
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Kącik dla dzieci

Piękny obraz niedobrego chłopca
	 Nauczyciel	 odwiedził	 rodziców	 Jurka.	 Czeka-
jąc	na	nich	w	pokoju,	spostrzegł	na	ścianie	dużą	 foto-
grafię	 swego	 ucznia.	Miał	 bardzo	 sympatyczną	 buzię.	
Gdy	się	patrzy	na	 to	zdjęcia	-	pomyślał	wychowawca	
-	ma	się	wrażenie,	że	to	aniołek.	Oby	taki	był	i	w	szko-
le.	Naturalnie	Jurek	zrobił	najmilszy	wyraz	twarzy,	na	
jaki	było	go	stać,	aby	tak	utrwalić	swój	obraz.	Lecz	cóż	
powiedziałby	 fotograf,	 znając	 bliżej	 tego	 krnąbrnego,	
złośliwego,	aroganckiego	i	kłamliwego	chłopaka?
	 Wszyscy	staramy	się	pokazać	ludziom	jakiś	ko-

rzystny	wyraz	twarzy,	lecz	Bóg	patrzy	głębiej.	On	zna	
nasze	 myśli,	 oczekuje	 posłuszeństwa.	Może	 nas	 rów-
nież	zmienić,	gdy	Go	o	 to	poprosimy	i	gdy	nie	 taimy	
swoich	błędów.	Nie	warto	kłamać	i	zmieniać	oblicza	na	
potrzeby	chwili.
 „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami sie-
bie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy 
grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści 
nam grzechy, i oczyści nas od Wszelkiej nieprawości” 
 (I J 1,8-9).

 Drogie Dzieci. Mam nadzieję w że w bieżącym numerze przekażę Wam kilka wartości, które dobrze jest 
w sobie eksponować. Pamiętajcie, że Bóg na Was patrzy i każdego dnia wystawia Wam surową ocenę za Wasze 
zachowanie. I WY Drodzy Rodzice pamiętajcie, że wychowanie rodzinne, jak każde ludzkie oddziaływanie, niesie 
wartości pozytywne i zagrożenia. Z jednej strony stanowi centrum przekazywania wartości etycznych, z drugiej zaś 
każde odchylenie w zachowaniu dziecka można tłumaczyć zaburzeniami stosunków rodzinnych. 
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Pawełek 
	 -	 Pawełku,	 uważaj,	 bo	 wylejesz	 wszystko	 na	
nową	koszulę	-	zawołała	matka.	Paweł	naśladował	jed-
ną	ręką	lot	szybującego	samolotu,	a	w	drugiej	trzymał	
szklanką	z	mlekiem.	Ustami	naśladował	warkot	motoru.	
Gdy	matka	zwróciła	mu	uwagę,	przerwał	na	chwilę	za-
bawę	i	powiedział:	
	 -	 Mamusiu,	 nie	 będzie	 nic	 znać,	 mleko	 jest	 
białe!	
	 -	 Pawełku	 -	 odparła	 matka	 -	 będą	 plamy,	 bo	
mleko	 jest	 tłuste.	Wygląda	 tak	czysto	 i	 nieszkodliwie,	 
a	przecież	plami	ubranie.
	 -	A	więc	trzeba	się	nawet	tego	strzec,	co	białe?	
-.	spytał	Pawełek.
	 -	Oczywiście.	W	życiu	spotkasz	się	z	różnymi	
rzeczami,	 które	 będą	 czyniły	 wrażenie	 czystych,	 nie	

budzących	 zastrzeżeń,	 a	 przecież	 pozostawiają	 pla-
my	i	wyrządzają	szkody.	Gdy	słuchasz	Słowa	Bożego,	
uczysz	 się	 rozróżniać	między,	 tym,	 co	 jest	 naprawdę	
czyste,	i	tym,	co	jest	tylko	pozornie	czyste.	
 „Wszystkie drogi człowieka wydają się mu być 
czyste, lecz Pan bada duchy" (Przyp. Sal. 10,2).	 Na-
sze	oczy	nie	zawsze	potrafią	odróżniać	dobre	od	złego.	
Adam	i	Ewa	posłuchali	w	raju	węża	i	popadli	w	niepo-
słuszeństwo.	Jest	tylko	jeden	sposób,	aby	przekonać	się,	
co	jest	naprawdę	dobre.	Trzeba	słuchać	Słowa	Bożego.	

„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy 
przestrzegać będzie słów Twoich” (Ps. 119,9).	Pawełek	
to	zrozumiał.	Wypił	szybko	mleko,	uścisnął	mamę	i	po-
biegł	do	swego	pokoju.	Nigdy	nie	zapomniał	tego,	co	
owego	dnia	usłyszał.

Brzytwa i jabłko
	 Ojciec	chce	się	szybko	ogolić	i	kładzie	otwartą	
brzytwę	na	stole.	Chwila	nieuwagi	i	mały	Marek	który	
ma	zaledwie	dwa	 lata,	chwyta	brzytwę,	 i	 to	za	ostrze.	
Jeśli	 ojciec	 będzie	 chciał	 mu	 wyjąć	 narzędzie	 z	 ręki,	
skaleczy	dłoń	dziecka.	Wtem	przyszła	ojcu	inna	myśl:	

	 -	Mareczku,	patrz,	tam	leży	takie	piękne	jabłko,	
rzuć	brzytwę	i	weź	jabłko!
	 Marek	 sięga	 po	 jabłko,	 ale	 oczywiście	wolną	
rączką.	Ojciec	znów	woła:
	 -	Rzuć	brzytwę,	wtedy	weźmiesz	 jabłko,	obie-
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ma	rączkami.
	 Piękny	owoc	nęci	i	dziecko	rzuca	niebezpiecz-
ne	narzędzie.	Och,	 cóż	 za	ulga	dla	ojca!	Dziecko	nie	
zrobiło	sobie	krzywdy.
	 Wiele	 dzieci	 (i	 dorosłych)	 znajduje	 się	w	 nie-
bezpieczeństwie,	 ponieważ	 igra	 ze	 złem.	 Bóg	 to	 wie.	
On	ofiaruje	nam	swój	pokój,	ratunek,	radość,	ale	musi-

my	wpierw	poznać	grzech.	Nie	zwlekajcie	z	tym,	cena	
jest	wysoka.	Weźcie	to,	co	On	wam	wskazuje,	porzuć-
cie	jednak	to,	w	co	moglibyście	się	uwikłać.

 „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał świa-
tłość żywota” (Jan 8,12).
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Sprawdź spostrzegawczość. Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się rysunki

Walentynki
	 Chociaż	 w	 Polsce	
Walentynki	 obchodzimy	
właściwie	 od	 lat	 90.	 ubie-
głego	wieku,	a	więc	stosun-
kowo	 krótko,	 to	 w	 całości	
przejęliśmy	 niezwykłą	 at-
mosferę	 tego	 dnia.	 Święto	
Zakochanych	 to	 przecież	
kolejna	okazja,	aby	pokazać	
sobie	 nawzajem	 i	 całemu	
światu,	 że	 miłość	 istnieje	 
i	ma	się	dobrze.	

	 Czerwone	 serdusz-
ka,	anonimowe	kartki,	drob-
ne	upominki	i	romantyczne	
wieczory	 tylko	 we	 dwoje	 –	
tak	większość	zakochanych	
celebruje	 ten	 wyjątkowy	
dzień.	Jego	nieodłączną	czę-
ścią	są	także	prezenty,	które	
wręczamy	ukochanej	osobie.	
Prezenty,	 które	 mają	 wy-
razić	 nasze	 uczucia:	 poda-
runki	 szczere,	 pełne	 ciepła	
i	 serdeczności,	 dary,	 które	
będą	 mówić	 więcej	 niż	 na-
sze	 słowa.	 Dlaczego	 więc	
nie	 posłużyć	 się	 słowami	
innych?
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Mt 5,4

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

Nie	odbyły	się

2016-12-04
2016-12-18
2016-12-18
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-26
2016-12-28

Rozalia	Brzezina
Kornel	Niedżwiecki
Szymon	Oskar	Sojka
Patryk	Madzia
Zuzanna	Ilza	Łabaj
Zuzanna	Jagoda	Matuszek
Jakub	Aleksander	Froński
Maja	Matuszek
Maksymilian	Matuszek
Antonina	Kantor
Szymon	Mikołaj	Gałęzowski

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn

2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-10
2016-12-14
2016-12-16
2016-12-22
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-28
2016-12-30
2016-12-30

Antoni	Emil	Kasparek
Anna	Pawelec	zd.	Szczuka
Anna	Kotas	zd.	Kożdoń
Emil	Andrzej	Gabryś
Irena	Kubok
Waltranda	Ubda
Rudolf	Szczepański
Florian	Józef	Danel
Bronisława	Szczepanek	zd.	Łomozik
Helena	Mitręga	zd.	Dawid
Zuzanna	Krupa
Anna	Hliśnikowska	zd.	Folwarczny
Krystyna	Maria	Pachół
Piotr	Pietruszek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na Lu
ty

20
17 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski II poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00

Informacje,	ogłoszenia

02.02:		godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: ks. Tadeusz Terlik   (25 – lecie śmierci)

09.02:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Jerzy Klus  (100 – lecie śmierci) 

16.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: ks. bp Wladysław Kiedroń (25 – lecie śmierci)

23.02.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
 Śladami Ulrycha Zwingliego i Jana Kalwina
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

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 piątek godz.	17.00

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:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

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
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Serdecznie zapraszamy na wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie, 
w sali naprzeciw Kancelarii Parafialnej, przy placu Kościelnym 6, w każdą środę o godz. 18.00

Wieczorne spotkania biblijne w Cieszynie
Tematy:

środa 01. lutego:  
	 Gdy	przed	nami	stają	mury	nie	do	przejścia	–	studium	6.	rozdziału		Księgi	Jo-
zuego		-prowadzi	Marek	Cieślar

środa 08. lutego:  
	 Praktyczne	życie	chrześcijanina	–		wykład		Ilony	Hajewskiej,	sędzi	w	stanie	spo-
czynku,	prowadzącej	mediacje	sądowe	w	sprawach	małżeńskich	i	rodzinnych

środa 15. lutego:  
	 Co	Reformacja	zmieniła	odnośnie	zaangażowania	wszystkich	członków	zboru	
w	życie	Kościoła?	–		wykład	dr.	Jerzego	Sojki		

środa 22. lutego:  
	 	Duchowy	autorytet	przewodników	wiary		
-	 wykład	 diakon	 Aleksandry	 Błahut-Kowalczyk	 z	 cyklu	 poświęconego	 dawnym	 i	
współczesnym	postaciom	wybitnych	ludzi	wiary,	z	których	przeżyć	i	dorobku	może-
my	czerpać	inspirację
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Zgromadzenie Parafialne

W sobotę 4 lutego br. odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, 

o godz. 10:00 w sali na Parafii (II piętro).

Na Zgromadzeniu zostaną przedstawione sprawozdania z życia 

religijnego, gospodarczego i finansowego za rok 2016 

oraz omówione plany działania na rok 2017.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zborowników, 

zainteresowanych życiem naszej Parafii do wzięcia udziału 

w Zgromadzeniu.

Obóz młodzieżowy
 
	 Wszystkich	gimnazjalistów	i	uczniów	
szkół	średnich	zapraszamy	na parafialny 
obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzy-
skich.
 W programie:
-	rozmowy	w	grupach	i	wspólne	społeczno-
ści
-	wycieczki	w	góry
-	wyjścia	na	kąpielisko
-	spływ	kajakowy
-	zwiedzanie	jaskini	„Raj”
-	gry	planszowe,	warsztaty,	zajęcia	sporto-
we,	kino	obozowe
	 Termin:	24 lipiec – 2 sierpień 2017
	 Miejsce:	 Ośrodek wypoczynkowy 

"Ptaszyniec" w Bocheńcu
	 Cena:	800 zł (cena	obejmuje:	przejazd	
autokarem,	 zakwaterowanie,	 pełne	 wyży-
wienie,	wszystkie	atrakcje	obozowe)
Formularze	 zgłoszeniowe	 są	 dostępne	 
w	 kancelarii	 parafialnej	 i	 na	 parafialnej	
stronie	internetowej.	
	 Zgłoszenia	wraz	z	zaliczką	100	zł	na-
leży	składać	do	15	czerwca.
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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