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Rozważanie biblijne

Wiara jest ze słuchania...

	 Słowa	 z	 listu	 do	Hebrajczyków,	 które	 zostały	
wybrane	na	werset	przewodni	miesiąca	maja,	na	nowo	
skłaniają	nas	do	zastanowienia	się	czym	jest/powinna	
być	chrześcijańska	wiara	?
	 Warto	 przeczytać	 cały	 11	 rozdział,	 w	 którym	
autor	listu	na	przykładzie	wielu	biblijnych	postaci	uka-
zuje	 bardzo	 konkretnie,	 jakiej	 wiary	 wymaga	 od	 nas	
Pan	Bóg.	Jaką	wiarę	chce	wzmacniać	w	nas	przez	dzia-
łanie	Ducha	Świętego	i	o	jaką	wiarę	powinniśmy	w	mo-
dlitwie	wciąż	na	nowo	prosić?

	 Możemy	wymienić	przykład	Abrahama,	które-
mu	Pan	Bóg	obiecał	dać	w	posiadanie	nieznaną	ziemię	 
i	 rozmnożyć	 jego	 potomstwo,	 jeśli	przez wiarę	 posłu-
cha	Bożego	polecenia.	-	Jak	wiemy,	Abraham	poszedł,	
dlatego,	że	zaufał...	Wystarczy	przypomnieć	sobie	No-
ego,	który	z	dala	od	wody	przez	wiele	lat,	budował	na	
polecenie	 Pana	 Boga	 arkę.	 Dlatego	 Bóg	 w	 cudowny	
sposób	ocalił	Noego	wraz	z	 jego	najbliższymi,	którzy	
weszli	 do	 arki,	 ponieważ	 jak	 czytamy:	 Noe	 uwierzył	 
w	słowa	Boga	 i odziedziczył usprawiedliwienie, które 
jest z wiary.	Możemy	na	nowo	przeczytać	historię	Moj-
żesza,	który	przez wiarę,	posłuchał	polecenia	Boga	i	ra-
zem	z	bratem	Aaronem	wspierany	przez	JHWH,	wypro-
wadził	Izraelitów	z	Egiptu.	Za	każdym	razem	poznawać	
będziemy	 to,	 czym	 jest	 wiara	 i	 jakim	 próbom	 także	 
w	naszym	życiu	może	być	poddawana...

	 Wierze,	na	którą	zwraca	nam	uwagę	autor	listu,	
zawsze	 towarzyszyło	 działanie,	 nad	 którym	warto	 się	
zwrócić,	czytając	zaproponowany	rozdział.
Jeśli	wierzymy,	także	w	naszym	przypadku,	na	samym	
początku	wiara	była	uchwyceniem	się	przedstawionej	
nam	prawdy	o	istnieniu	Boga.	
	 Nie	możemy	 zapominać,	 że	 zawsze	 Pan	 Bóg	
jako	pierwszy	daje	się	poznać	ludziom,	poprzez	swoje	
Słowo.	 Nasza	 wiara	 jest	 więc	 darem,	 łaską	 Boga,	 ni-
gdy	nie	będzie	naszą	zasługą.	Kto		zaczyna	żyć	wiarą,	
zaczyna	żyć	przekonaniem,	które	utrwala	w	swoim	ży-
ciu,	które	staje	się	dla	niego	pewnością,	jak	to,	że	Bóg	

w	 Chrystusie	 jest,	
był	 i	 będzie	 za-
wsze	 ten	 sam	 
i	 na	 wieki.	 (zob.	
Hbr	 13,3)	 Gdy-
by	 jednak	na	 tym	
poprzestać,	 to	
oznaczałoby,	 że	
żyjemy	 jedynie	
z	wiedzą,	 że	Bóg	
jest.	 Taka	 wiara	
może	w	 jakiś	 sposób	wpływałaby	na	nasze	życie,	 ale	
czy	 tak,	 jak	Pan	Bóg	od	 nas	 tego	 oczekuje?	Przecież	
Bóg	pragnie	od	nas		także	zaufania,	które	ma	być	oka-
zywane		przez	nas	w	praktyczny	sposób,	w	naszym	po-
słuszeństwie.
	 Pamiętajmy,	 że	 wiara oparta na pewności, 
wsparta ufnością i realizująca się w posłuszeństwie, 
jest wiarą, której oczekuje od nas Pan Bóg.
	 Taka	wiara	będzie	oddziaływać	na	nas,	będzie	
żywą	wiarą	w	naszym	życiu	i	będzie	stawać	się	widocz-
na	także	dla	innych	(zob.	2	Kor	9,13.14)
Któregoś	razu,	podczas	wydłużającej	się	suszy,	ludzie	
przyszli	do	rabina,	żeby	prosić	go	o	modlitwę.	- Rabbi, 
prosimy....,  módl się do Boga o deszcz! 

- Nie mogę –	odpowiedział	rabin. Ale przecież Bóg słu-
cha twoich modlitw... - Owszem słucha, ale nie mogę 
modlić się tak jak chcecie, z wami, ponieważ nie macie 
wiary	–	ponownie	odpowiedział	rabin.

- Jakże to?	-	zaprotestowali	zebrani.	Przyszliśmy do cie-
bie w wielkiej potrzebie!
Rabin	 spojrzał	 na	 każdego	 z	 nich	 jeszcze	 raz	 i	 dodał	

- Tak, ale gdybyście mieli wiarę, wzięlibyście z sobą pa-
rasole...:)
	 W	 tej	 lekcji	 rabina,	 wypowiedziane	 zostało	
ważne	wskazanie	także	dla	nas.	Naszej wierze powin-
no towarzyszyć przekonanie i zaufanie, które uze-
wnętrznia się w konkretnym naszym zachowaniu.
-	Pomyślmy...	-	Nie	protestujemy,	kiedy	mając	otrzymać	
cztery	złote	 reszty	w	sklepie,	otrzymujemy	dwie	dwu-

Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,  
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. 

Hbr 11,1
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złotowe	monety.	Wierzymy,	że	2+2=4.	Uznając	prawo	
grawitacji,	postępujemy	tak	jak	w	pierwszym	przypad-
ku,	z	wiarą,	chociaż	ktoś	może	twierdzić,	że	w	oparciu	
o	nieszczęśliwe	doświadczenie	innych,	-	nie	skaczemy	
z	dachu	wieżowca	na	chodnik,	znając	konsekwencje.
Muszę	 przyznać,	 że	 kiedy	 przeczytałem	 tłumaczenie	
wybranego	wersetu	w	nowym	tłumaczeniu	Biblii	Eku-
menicznej,	 które	 od	 kwietnia	 dzięki	 decyzji	 Synodu	
naszego	Kościoła,	 stało	 się	drugim	 tłumaczeniem,	ofi-
cjalnie	dopuszczonym	do	używania	w	trakcie	naszych	
spotkań,	nie	do	końca	od	 razu	zrozumiałem	dlaczego,	
tak	 przetłumaczono	werset,	 który	 zawsze	mam	w	 pa-
mięci.	Wiara jest gwarancja tego, czego się spodzie-
wamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. 
Później	znalazłem	jeszcze	inne	tłumaczenie	greckiego	
tekstu,	w	komentarzu	do	listu	do	Hebrajczyków,	Edycji	
św.	 Pawła:	Wiara zaś jest podstawą pokładanych na-
dziei, dowodem rzeczy niedostrzeganych.
	 Czytając	 te	 słowa	 w	 kontekście	 	 następnych	
wersetów	11	rozdziału	Listu	do	Hebrajczyków,	ale	tak-
że	myśląc	o	swojej	wierze,	 teraz	 jestem	gotów	bronić	
takiego	tłumaczenia	i	nawet	bardziej,	niż	to,	do	którego	
byłem	przyzwyczajony,	przyznać,	że	do	mnie	przema-
wia.
	 Pan	Bóg	oczekuje	od	nas	wiary	bez	stawiania	
warunków	 i	 poddawania	 w	 wątpliwość	 Jego	 decyzji,	
mądrości	i	miłości,	którą		wciąż	nam	okazuje.
	 Wspierając	 nas	 w	 wierze,	 chce	 zmieniać	 nas	
wewnętrznie,	żeby	to	Jego	stałe	działanie	w	nas,	które-
mu	będziemy	się	poddawać,	skutkowało	naszym	odpo-
wiednim	zachowaniem,	myśleniem	i	mówieniem.
Opisane	 przez	 autora	 listu	 biblijne	 postaci,	 zaczynały	 
w	swoim	życiu	ufać	Bogu	i	 ta	wiara	zauważalna	była	 
w	ich	działaniu.
	 Wszyscy	uwierzyli	w	konkretne	Boże	obietni-
ce,	które	Pan	Bóg	ostatecznie	spełnił.	
Ci	ludzie	żyli	Bożym	Słowem	na	co	dzień.	Ono	deter-
minowało	ich	wybory,	pracę,	drogę	życia.
Dla	swojej	wiary	wciąż	możemy	wiele	zyskiwać,	jeśli	
na	nowo	będziemy	sięgać	do	opisanych	biblijnych	hi-
storii	i	odnosić	je	do	siebie.	Biblijna	wiara,	a	więc	tak-
że	nasza	wiara	–	nas	Chrześcijan,	zawsze	będzie	miała	 
w	 sobie	 element	 niewytłumaczalnej	 tajemnicy,	 który	
dla	wielu	ludzi	nam	się	przyglądającym,	będzie	rodził	
pytanie:	co przemawia za tym, że oni wciąż wierzą? 
	 Czy	nie	ma	racji	duński	filozof	i	teolog	Sören	
Kierkegaard,	 który	 stwierdził:	 Gdybyśmy	 nawet	 byli	 
w	stanie	wyrazić	słowami	treść	wiary,	nie	znaczyłoby	to,	
że	zrozumieliśmy,	czym	ona	jest,	w	jaki	sposób	można	
w	nią	wniknąć	oraz	jak	ona	przemienia	człowieka?
	 Mówiąc	 prościej	 –	 jeśli	 chcemy	 zrozumieć	
czym	 jest	wiara,	 powinniśmy	przyglądać	 się	 ludziom,	
którzy	przyjęli	Boże	wyjście	im	naprzeciw,	i	pozwolili,	
żeby	Bóg	zaczął	kierować	ich	życiem.

	 Tak,	jak	w	ich	przypadku,	tak	i	w	naszym,		wia-
ra	musi być trwaniem w niewzruszonej pewności, że 
Pan Bóg dotrzyma swoich obietnic i przyrzeczeń  
w naszym życiu, i że poprowadzi nas do celu, który 
nam wyznaczył.Takie przeświadczenie może w nas 
zrodzić tylko Duch Święty, o którego powinniśmy 
prosić i którego działaniu nie powinniśmy się prze-
ciwstawiać.
	 To	 co	 dla	 ludzi	 niewierzących	 jest	 sprzeczne	
z	rozsądkiem,	a	czasem	według	ich	rozumu,	poznania,	
wiedzy,	widzenia,	jest	niemożliwe,	dla	nas	jest	prawdzi-
we,	warte	wyczekiwania.	(Hbr	13,14;	2	Kor	4,16-18)
Dla	nas	Królestwo	Boże	jest	rzeczywistością,	na	którą	
czekamy	z	tęsknotą.	Jest	naszą	przyszłością	życia,	które	
Pan	Bóg	już	nam	dał	i,	o	które	dalej	prosimy	w	słowach	
Modlitwy	Pańskiej	– Ojcze nasz...,	lub	wtedy,	kiedy	ra-
zem	wołamy	- Przyjdź rychło Panie...
Prosimy	o	to,	czego	się	spodziewamy,	żyjemy	tym,	co	
Pan	Bóg	nam	gwarantuje,	co	jest	naszą	nadzieją,	pew-
nością,	mimo	że	tego	jeszcze	nie	widzimy...

	 W	dniu	swojego	Wniebowstąpienia	Pan	Jezus	
dał	 nam	 konkretną	 obietnicę	 i	 zadanie	 do	 realizacji.		
Tym	zadaniem	jest	budowanie	Jego	Kościoła	 i	głosze-
nie	Jego	Ewangelii.	Tamto	wydarzenie,	słowa	naszego	
Pana	będziemy	przypominać	 sobie	 na	 nabożeństwach	
10	maja,	w	Święto	Wniebowstąpienia.	Wtedy	Jezus	po-
wiedział	do	uczniów,	a	przez	nich	do	nas:	Dana mi jest 
wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy na świat i 
czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w Imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja będę z wami 
po wszystkie dni aż do skończenia świata.	 (Mt	18,16-
20).	
	 Wcześniej	 przed	 swoją	 śmiercią	 i	 zmartwych-
wstaniem,	w	których	okazał	światu	swoją	moc	i	chwa-
łę,	w	których	uwolnił	nas	od	kary	za	grzechy	-	śmier-
ci	wiecznej,	Jezus	zapowiadając	swój	powrót	do	Ojca,	
powiedział:	Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierz-
cie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego 
wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam 
powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pój-
dę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę 
was do siebie, abyście gdzie Ja jestem i wy byli (…) Ja 
jestem droga, prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do 
Ojca, tylko przeze mnie (J	14,1-3.6)
	 Czy	 tego	 się	 spodziewamy?	Czy	w	 to	wierzy-
my?	Czy	jest	w	nas	nadzieja	na	spotkanie	z	Bogiem	i	
bliskimi,	którzy	wcześniej	przed	nami	odeszli	z	docze-
sności	do	świata,	na	który	my	jeszcze	czekamy?
	 Przeżywamy	 Rok	 Świadectwa	 w	 naszym	 
Kościele.	Czy	 o	właściwe	 świadectwo	 dbamy	w	 swo-
ich	 domach?	 Czy	 troszczymy	 się	 o	wiarę	 swoich	 bli-
skich,	prosząc	o	nią	Boga,	prosząc	o	swoją	wiarę,		żeby	 
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	 W	 czasie	 pobytu	 Marcina	 Lutra	 na	 Wartbur-
gu,	w	Wittenberdze	wybuchła	dyskusja	wokół	ślubów	
zakonnych	 i	 ich	 dochowywania.	 Zakonnicy	 składali	 
w	 średniowieczu	 trzy	 śluby:	 posłuszeństwa,	 czystości	 
i	 ubóstwa.	 Odpowiadały	 one	 tzw.	 radom	 ewangelicz-
nym	i	były	świadectwem	tego,	że	osoby,	które	wstąpiły	
do	zakonu,	żyją	doskonalszym	życiem	chrześcijańskim	
niż	ci,	którzy	nie	podjęli	takiej	decyzji.	Tych	ostatnich	
bowiem	 obowiązywał	 tylko	 Dekalog,	 zakonnicy	 zaś	
dokładali	 do	 niego	 przestrzeganie	 nowotestamentowe-
go,	 Jezusowego	 wykładu	 postępowania.	 Szczególne	
kontrowersje	wzbudzał	drugi	ze	ślubów,	gdyż	pociągał	
za	sobą	wymóg	celibatu.	
	 Dyskusję	 o	 ślubach	 rozpoczęli	 współpracow-
nicy	Reformatora,	Andreas	Karlstadt	 i	 Filip	Melanch-
ton.	Podgrzał	ją	fakt,	że	doszło	do	zawarcia	związków	
małżeńskich,	a	co	za	tym	idzie,	złamania	ślubu	czysto-

ści	 przez	 trzech	 duchownych,	 między	 innymi	 ucznia	 
M.	Lutra	Bartholomewa	Bernhardi.	Miejscowy	biskup	
domagał	 się	 od	 księcia	 elektora	 Fryderyka	 Mądrego	
ukarania	 go.	Mimo	oddalenia	 na	Wartburgu	M.	Luter	
był	 na	 bieżąco	 informowany	 o	 sytuacji	 przez	 F.	 Me-
lanchtona	w	listach.	W	końcu	zdecydował	zaangażować	
się	w	dyskusję.	Przygotował	w	tym	celu	dwa	zestawy	
tez	do	dysputy,	które	miały	przedstawiać	jego	stanowi-
sko.	Pierwszym	z	nich,	na	który	złożyło	się	139	tez,	zaj-
miemy	się	poniżej.
	 M.	 Luter	 rozpoczął	 tę	 dysputę	 od	 przytocze-
nia	w	pierwszej	z	tez	tekstu	z	Listu	do	Rzymian	14,23:	
„wszystko	co	nie	wypływa	z	wiary	jest	grzechem”	(do-
słowne	 tłumaczenie	 przekładu	 przywołanego	 przez	 
M.	Lutra).	Słowa	te	Wittenberczyk	komentuje,	że	cho-
dzi	tutaj	o	wiarę	usprawiedliwiającą,	a	więc	wiarę,	któ-
ra	nie	tylko	wie,	że	istnieje	Bóg,	ale	o	ufność	względem	

Dysputa o ślubach

z	odwagą	dzielić	się	nią	z	innymi,	żeby	Bóg	przez	nią	
zmieniał	nasze	życie...?

	 W	 najbliższym	 czasie	 w	 naszej	 parafii	 czeka-
ją	 nas	 ważne	 uroczystości.	 Najpierw	 przeżywać	 bę-
dziemy	 uroczystość	 Konfirmacji,	 a	 więc	 publicznego	
potwierdzania	 wiary	 przez	 kolejną	 grupę	 naszej	 mło-
dzieży.	 Ślubować	 będą	 wierność	 Bogu,	 a	 więc	 życie	 
w	posłuszeństwie	i	ufności.	Razem	z	nimi	będziemy	pro-
sić,	żeby	Pan	Bóg	nie	przestawał	wzmacniać	ich	wiary,	 
tak	 jak	naszej,	 i	 żeby	nigdy	na	 Jego	działanie	 się	nie	
zamykali.

	 Drodzy	Konfirmanci	–	wasze	 ślubowanie,	wa-
sze	 przysięganie	 Bogu,	 to	 coś	 więcej	 niż	 tylko	 uzna-
nie	 kilku	wyuczonych	 faktów,	 historii	 biblijnych,	 czy	
określonej	 nauki	 kościelnej.	 Będziecie	 ślubować	 żyć	 
z	Bogiem	dalej	na	co	dzień	i	dbać	o	swoją	wiarę	z	Bożą	
pomocą.	Obiecacie	 także	 dbać	 o	wiarę	 bliskich	wam	
osób,	 i	 tych,	 których	Pan	Bóg	 postawi	 na	 drodze	wa-
szego	życia.	Będziecie	ślubować	dbać	o	Kościół	Jezusa	
Chrystusa,	 którego	 jesteście	 częścią,	 którego	 częścią	
jest	 nasz	 Kościół	 Ewangelicko-Augsburski.	A	 to	 zna-
czy,	że	wyznacie,	że	jesteście	z	niego	dumni.	Obiecacie	
o	 niego	 się	 troszczyć,	 przede	wszystkim	 przez	 swoją	
obecność	w	gronie	osób,	które	z	wami	będą	się	o	was	
modlić...	Do	tej	modlitwy	o	was	sam	pragnę	dołączyć	
się	w	szczególny	sposób,	ponieważ	mija	20	lat	od	mojej	
konfirmacji,	którą	przeżywałem	w	Szczecinie	31	maja	
1998r.

	 Umiłowani	 w	 Panu,	 a	 kiedy	 pod	 koniec	 mie-
siąca	 będziemy	 spotykać	 się	 w	 kolejną	 Pamiątkę	wy-
znaczenia	 miejsca	 i	 poświecenia	 kamienia	 pod	 budo-
wę	 Kościoła	 Jezusowego	 w	 Cieszynie	 i	 dziękować	
za	 nasz	wspólny	 dom	 spotkań	 i	modlitwy,	 pomyślmy	 
o	tych,	którzy	tak,	jak	i	my	żyli	wiarą, (to) jest pewnością 
tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, 
czego nie widzimy.	Pomyślmy	z	wdzięcznością	o	tych,	 
z	którymi	dane	nam	będzie	spotkać	się	kiedyś	w	Króle-
stwie	Bożym.	Ale	wtedy	też	zapytajmy	samych	siebie,	
czy	czujemy	się	odpowiedzialni	za	to,	co	otrzymaliśmy	
dzięki	 ich	 staraniom?	 Jak	 swoją	 wiarę	 zaszczepiamy	 
w	tych,	którzy	jak	chcę	wierzyć,	też	będą	mieli	powody	
dziękować	za	nas...?	W	tych,	którzy	w	naszej	społecz-
ności	wciąż	szukają	swojej	Bożej	Rodziny	i	miejsca	dla	
siebie?	
	 Nie	 bez	 przyczyny	 do	 nas,	 wierzących	 skie-
rowane	jest	słowo	naszego	Zbawiciela	–	Nie wy mnie 
wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 
abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, 
by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, 
dał wam.	(J	15,16)
	 W	 tej	 wierze	 i	 posłuszeństwie	 żyjmy	 na	 co	
dzień	 i	 prośmy	o	 ciągłe	wzmacnianie	wiary	 przez	 na-
szego	Pana	i	Boga...	AMEN

ks. Łukasz Gaś
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Boga	(por.	List	do	Hebrajczyków	11,1).	Taka	wiara	jest	
pewnym	oczekiwaniem	 i	właściwie	kształtuje	pojęcie	
sprawiedliwości	 i	 świętości.	 Jest	 ona	 wynikiem	 nie	
aktywności,	uczynków	człowieka,	ale	działania	Bożej	
łaski.	Wiara	ta	nie	odnosi	się	do	rzeczy	przeszłych,	ale	
wybiega	 w	 przyszłość.	 Jej	 przedmiotem	 jest	 bowiem	
obietnica	Boża,	która	odnosi	się	do	naszej	przyszłości.	
Wittenberczyk	podkreśla	też,	że	to	co	widzimy	nie	jest	
przedmiotem	wiary,	w	 odróżnieniu	 od	Boga	 Stwórcy,	
który	jest	poza	naszych	uchwytnym	doświadczeniem.
	 W	następnych	tezach	M.	Luter	zajmuje	się	do-
brymi	uczynkami.	Wskazuje,	że	podejmowane	są	one	
przez	ludzi	z	zamiarem,	że	doprowadzą	ich	do	sprawie-
dliwości	i	zbawienia.	Taka	intencja	jest	jednak	zupełnie	
bezbożna	i	jest	przejawem	niewiary.	Jest	bowiem	grze-
chem	przeciw	wierze	 i	prawdzie	obietnicy	Bożej,	któ-
ra	jest	przedmiotem	wiary.	Tym	samym	jest	to	grzech	
przeciw	całej	 tzw.	pierwszej	 tablicy	przykazań	(w	sto-
sowanym	przez	M.	Lutra	podziale	w	„Małym	katechi-
zmie”	będą	to	przykazania	od	I-III),	a	więc	tych,	które	
regulują	stosunek	człowieka	do	Boga.	Taki	uczynek	jest	
więc	 pozbawiony	 wiary,	 bluźnierczy	 i	 całkowicie	 po-
gański.	Służy	się	więc	 takimi	uczynkami	nie	żywemu	
Bogu,	ale	bożkowi	i	kłamstwu	serca	–	diabłu.
	 Dobre	 uczynki,	 jak	 wskazuje	 dalej	Wittenber-
czyk,	 czyniły	 zadość	 także	 Bożemu	 Zakonowi,	 póki	
ten	nie	stał	się	duchowy.	Stąd	u	Pawła	opis	uczynków	
Zakonu	 jako	 tych,	 przez	 które	 człowiek	 poddany	 jest	
gniewowi	 i	 śmierci.	 Od	 czasu	 jednak,	 kiedy	 Zakon	
stał	 się	duchowy,	a	więc	od	czasu,	kiedy	pojawiła	się	
Ewangelia	 o	 Jezusie	Chrystusie,	 rolą	 Zakonu	 nie	 jest	
wymagać	 uczynków,	 ale	 przygotowywać	 człowie-
ka	na	przyjęcie	 łaski,	 diagnozując	 jego	grzeszny	 stan.	 
To	 łaska	wypełnia	 dobre	 uczynki	w	 tych,	 którzy	 stali	
się	martwi,	ze	względu	na	Zakon	i	jego	wyrok	o	grzesz-
ności.	M.	Luter	w	tym	kontekście	wskazuje,	że	grzech	
przeciw	przykazaniom	drugiej	tablicy	(według	katechi-
zmowego	 podziału	 IV-X),	 a	 więc	 przykazaniom,	 któ-
re	 regulują	 stosunki	międzyludzkie,	 jest	 jednocześnie	
grzechem	 przeciw	 pierwszej	 tablicy.	 Stąd	 Wittenber-
czyk	stwierdza,	że	cudzołożnik	grzeszy	bardziej	niż	ob-
łudnik.	Nie	chodzi	tutaj	o	jakąś	obowiązującą	hierarchię	
grzechów,	 ale	 o	 pokazanie,	 że	 ludzie	 nie	 są	w	 stanie	
we	właściwy	 sposób	 diagnozować	 grzechu.	 Potępiają	
bowiem	 bardziej	 obłudę,	 wymierzoną	 tylko	 przeciw	
Bogu,	 niż	 cudzołóstwo,	 przez	 które	 człowiek	 grzeszy	
nie	tylko	przeciw	bliźniemu,	ale	także	przeciwko	Bogu.	
Reformator	podkreśla	też,	że	porzucenie	bezbożnej	in-
terpretacji	 uczynków,	która	 szuka	w	nich	usprawiedli-
wienia	przed	Bogiem,	nie	może	być	tożsame	z	odrzuce-
niem	samych	uczynków.	Zatem	nie	chodzi	o	to,	by	nie	
spełniać	tego,	co	nazywamy	dobrymi	uczynkami,	ale	by	
nie	widzieć	w	tym	bezbożnie	podstawy	do	roszczenia	
wobec	Boga,	który	ze	względu	na	ludzkie	uczynki	ma	

człowieka	zbawić.
Nakreśliwszy	szersze	tło	teologiczne	swoich	rozważań	
o	 ślubach	 zakonnych,	 a	 więc	 dwa	 fundamentalne	 te-
maty	teologii	reformacyjnej,	tj.	rolę	wiary	i	uczynków	
w	zbawieniu,	w	tezie	29	Wittenberczyk	przechodzi	do	
samych	 kwestii	 ślubów.	 Ocenia,	 że	 każdego	 rodzaju	
ślub	stanowi	prawo	(Zakon),	które	pęta	sumienie.	Życie	 
w	 klasztorze	 jest	 więc	 uczynkiem	 Zakonu,	 stąd	 cała	
nauka	i	krytyka	skierowane	wobec	uczynków	Zakonu	
przez	Pawła	odnoszą	się	także	do	ślubów	i	życia	zakon-
nego.	We	 wszystkich	 związanych	 z	 nimi	 działaniach	
nie	ma	więc	wiary.	Stąd	więc	takie	śluby	są	bluźniercze	 
i	stanowią	przyrzeczenie	prowadzenia	życia	w	bezboż-
ny	sposób.	Wynika	to	z	faktu,	że	towarzyszy	im	inten-
cja	samousprawiedliwienia	i	samozbawienia	człowieka,	
które	mają	być	osiągnięte	nie	w	oparciu	o	miłosierdzie	
Boże,	ale	o	własną	aktywność	człowieka.	Stąd	śluby	są	
dla	M.	Lutra	modlitwą	skierowaną	nie	do	Boga,	ale	do	
dzieła	własnych	rąk	człowieka.
	 Wittenberczyk	 dopuszcza	 możliwość,	 że	 ktoś	
mógł	złożyć	śluby	bez	takiej	intencji,	a	więc	nie	są	one	
bezbożne.	M.	Luter	 jest	 jednak	bardzo	pesymistyczny	
co	do	 tego,	czy	 taka	postawa	występuje	w	znanej	mu	
rzeczywistości	 zakonnej.	 Wskazuje,	 że	 jeśli	 istnieją	
osoby,	które	złożyły	śluby	bez	intencji	zasłużenia	sobie	
na	zbawienie,	to	jest	ich	niewiele,	a	wielu	z	tych,	którzy	
złożyli	śluby,	zrezygnowałoby	z	nich,	gdyby	wiedziało,	
że	nie	są	one	drogą	do	uzyskania	sprawiedliwości	i	zba-
wienia.	 Stąd	 też	 wielu	 poprzez	 śluby	 zostało	 włączo-
nych	w	życie	zakonne,	którego	pojmowanie	jest	przeci-
wieństwem	tego,	czego	oczekuje	Bóg	i	Chrystus.	Takie	
klasztory	winny	być	zlikwidowane,	jako	dzieła	diabel-
skie,	 a	 więc	 miejsca,	 gdzie	 zamiast	 Ewangelii	 o	 zba-
wieniu	 jedynie	z	 łaski	przez	wiarę	wbrew	woli	Bożej	
szuka	 się	 usprawiedliwienia	 we	 własnych	 uczynkach.	
M.	 Luter	 odrzuca	 też	 przy	 tym	 argumenty	 na	 rzecz	
ślubów	zakonnych	wywiedzione	 z	 ich	 dobrowolności,	
ze	względu	na	 to,	 że	nie	ma	możliwości	by	 człowiek	 
w	 jakiś	 sposób	 chlubił	 się	 przed	 Bogiem	 dobrowol-
nością	 w	 kwestiach	 dotyczących	 swojego	 zbawienia.	
Taka	dobrowolność	 jest	 bowiem	kłamstwem,	gdyż	 ze	
względu	na	swoją	grzeszność	człowiek	nie	posiada	w	
tej	kwestii	wolności	woli.	Dlatego	każdy	kto	złożył	tak	
rozumiane	śluby	powinien	porzucić	je,	nie	zważając	na	
władzę	papieża,	który	domaga	się	ich	dotrzymania.
	 Nieco	inaczej	przedstawia	się	ocena	ślubów	za-
konnych	w	 sytuacji,	 kiedy	 człowiek	 jest	w	 stanie	 ich	
dotrzymać	 bez	 sprzeciwiającej	 się	wierze	 intencji,	 by	
zasłużyć	sobie	ich	przestrzeganiem	na	sprawiedliwość	
i	zbawienie.	M.	Luter	widzi	możliwość	takiej	reformy	
życia	zakonnego	i	samych	ślubów,	by	nie	były	one	już	
składane	i	prowadzone	z	intencją	zasłużenia	na	zbawie-
nie,	ale	by	stały	się	impulsem	do	odnowy	pobożności.	
Kto	 jednak	nie	 jest	w	stanie	pojmować	 ich	w	 taki	od-
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nowiony	 sposób,	 ten	 jest	 od	wszelkich	 złożonych	 ślu-
bów	wolny,	bo	złożone	były	bezbożnie	i	przeciw	wierze,	 
a	co	za	tym	idzie,	były	nieważne	od	początku.	Człowiek	
bowiem	nie	powinien	nic	czynić	przeciw	Bogu.	W	tym	
kontekście	Reformator	krytykuje	biskupów,	którzy	nie	
zapobiegli	 temu,	 by	 wiara	 w	 Boga	 nie	 była	 lekcewa-
żona.	Co	więcej,	są	oni	winni	tego,	że	wielu	młodych	
złożyło	śluby	ku	swojemu	zatraceniu.	Dlatego	wszyscy,	
którzy	je	tak	złożyli,	powinni	je	złamać,	nie	oglądając	
się	na	tyranię	biskupów.
	 Następnie	M.	Luter	wskazuje,	że	Bóg	sam	po-
tępił	uczynki,	które	wynikają	z	Jego	przykazań,	jeśli	są	
one	 dokonywane	 bez	 wiary.	 Dlatego	 też	 pozbawione	
wiary	 uczynki	 ślubów	 także	 powinny	 być	 potępione.	
Podkreśla	 jednak,	 że	 potępiając	 takie	 nakierowane	na	
usprawiedliwienie	 rozumienie	 ślubów	 zakonnych	 nie	
chce	potępić	samego	życia	zakonnego	i	tych,	którzy	je	
prowadzą.	Wzywa	ich	raczej,	wzorem	Pawła,	który	wi-
dząc	potępienie	jakie	wynikało	z	niewłaściwego	zasto-
sowania	Zakonu,	nie	odrzucał	Zakonu	jako	takiego,	ale	
nauczał,	 by	używać	go	właściwie,	 by	 zaczęli	we	wła-
ściwy	sposób	czynić	użytek	ze	swych	ślubów.	Punktem	
wyjścia	do	odpowiedzi	na	pytanie	jak	to	zrobić	jest	dla	
Wittenberczyka	fakt,	że	Nowe	Przymierze	Boga	z	czło-
wiekiem	to	królestwo	wolności	i	wiary.	Podobnie	więc,	
jak	nie	ma	w	nim	miejsca	na	uczynki	Zakonu	mające	
być	 podstawą	 do	 zbawienia,	 tak	 też	 nie	 powinno	 być	
w	nim	miejsca	na	tak	samo	rozumiane	śluby	zakonne.	
Wolność	ta	jednak	nie	jest	wolnością	pobłażania	ciału,	
ale	wolnością	ducha	albo	sumienia.	Mocą	tej	wolności	
ktoś,	 kto	 żyje	pod	Zakonem,	pozostaje	wolnym.	Stąd	
też,	podobnie	jak	Paweł,	który	poddał	się	Zakonowi	by	
pozyskać	tych,	co	pod	Zakonem	(por.	1	List	do	Koryni-
tan	9,20)	dla	chrześcijanina	jest	możliwe,	by	poddał	się	
jakiegoś	rodzaju	ślubom.	Nie	są	one	wtedy	sprzeczne	 
z	 jego	 wiarą	 i	 nie	 są	 traktowane	 jako	 podstawa	 zba-
wienia.	Tak	zdaniem	M.	Lutra	swoje	śluby	 traktowali	
wszyscy	 ci,	 którzy	byli	 im	poddani	we	właściwy	 spo-
sób.	Jako	przykład	takiego	podejścia	wskazuje	on	Ber-
narda	 z	 Clairvaux	 (1090-1153),	 jednego	 z	 głównych	
autorytetów	średniowiecznego	życia	zakonnego,	które-
go	myśl	 teologiczną	bardzo	cenił.	Zdaniem	Wittenber-
czyka	Bernard	 i	 jemu	 podobni	 nie	 szli	 do	 zakonu	 by	
zyskać	przez	to	zbawienie,	ale	szli	tam	dlatego,	że	już	
wcześniej	dzięki	wierze	zostali	zbawieni	i	chcieli	swoją,	
uzyskaną	dzięki	temu	wolność	praktykować	w	taki	spo-
sób.	Żyli	więc	także	w	zakonie	z	wiary.
	 W	kolejnych	 tezach	M.	Luter	 krytykuje	 nazy-
wanie	 życia	 zakonnego	 „świętym”,	 bowiem	 jedynym	
stanem,	 który	 jest	 święty	 i	 czyni	 świętym,	 jest	wiara.	
Zaś	termin	„święty”	nie	może	być	odniesiony	do	nicze-
go	 innego	 bez	 niebezpieczeństwa,	 że	 przez	 takie	 po-
stawienie	 sprawy	dusze	 zostaną	oszukane.	Nadużycie	
terminu	„święty”	w	odniesieniu	do	ślubów	prowadzi	do	

tego,	że	stały	się	one	szkodliwsze	niż	Zakon	i	uczynki	
Zakonu.
	 By	ukazać	potencjalnie	pozytywne	zastosowa-
nie	ślubów	zakonnych	M.	Luter	kontynuuje	powyższą	
paralelę	Zakonu	i	ślubów	zakonnych.	Tak	bowiem	jak	
Zakon	jest	nazwany	„przewodnikiem”,	który	prowadzi	
do	Chrystusa	(List	do	Galacjan	3,24),	tak	też	można	by	
tolerować	 klasztory,	 jeśliby	 były	 swego	 rodzaju	 szko-
łami,	które	prowadzą	do	Chrystusa	i	do	wiary.	Od	razu	
jednak	Wittenberczyk	dodaje,	że	w	jego	czasach	ludzie	
składają	śluby	zakonne	nie	po	to,	by	być	dziećmi	pro-
wadzonymi	do	dorosłości	wiary	 i	wolności,	ale	by	na	
zawsze	pozostać	dziećmi.
	 Ten	obraz	dającego	 się	 zaakceptować	 zastoso-
wania	 ślubów	 zakonnych	 uzupełnia	 kolejna	 analogia	
użyta	w	następnych	tezach.	Co	prawda	śluby	mogą	oka-
zać	się	nieszkodliwe,	jeśli	stoi	za	nimi	właściwa	wiara,	
ale	 jednak	przestrzeganie	 ich	 jako	 stylu	 życia	 sprzeci-
wia	 się	 Ewangelii,	 podobnie	 jak	 życie	 pod	 Zakonem.	
Śluby	są	podobne	do	zła	i	śmierci.	Co	prawda	dla	wie-
rzących	nie	stanowią	one	zagrożenia,	ale	ze	swej	natu-
ry	sprzeciwiają	się	Kościołowi	i	jego	pobożności.	Dla-
tego	też	powinno	się	je	traktować	analogicznie	do	zła	 
i	śmierci.	Ani	śluby,	ani	zło	i	śmierć	nie	niosą	w	sobie	
sprawiedliwości,	ale	mogą	zostać	użyte	jako	narzędzie	
do	ćwiczenia	się	w	wolności	i	sprawiedliwości.	Tylko	
bowiem	przez	taką	analogię	da	się	skorygować	błędne	
przekonanie	wielu	umysłów,	że	śluby	są	rzeczą	bezwa-
runkowo	dobrą	i	sprawiedliwą.	Tak	jednak	nie	jest.	Tak	
jak	 śmierć,	 tak	 też	 i	 śluby	mogą	 przywodzić	 do	 zwy-
cięstwa,	 albo	 do	 zatracenia,	 wszystko	 zależy	 jak	 się	
ich	używa.	Punktem	wyjścia	do	odpowiedzi	na	pytanie	 
z	którą	z	możliwości	mamy	do	czynienia,	jest	sam	stosu-
jący	je	człowiek.	Ten,	który	jest	święty,	a	więc	wierzący,	
temu	wszystko	służy	ku	dobremu,	tego	zaś,	który	jest	
bezbożny,	wszystko	wiedzie	ku	zatraceniu	(por.	List	do	
Rzymian	8,28).	Ważny	jest	zatem	stan	człowieka	–	jego	
wiara,	bądź	niewiara,	albo	inaczej	mówiąc	jego	relacja,	
bądź	jej	brak,	do	Boga,	a	nie	to	co	czyni.
	 Nakreśliwszy	 teoretyczny	 model	 pozytywne-
go	 wykorzystania	 ślubów	 zakonnych	 Wittenberczyk	
przechodzi	ponownie	do	skonfrontowania	go	z	zastaną	
rzeczywistością.	Wynik	 tej	 konfrontacji	 jest	 zdecydo-
wanie	pesymistyczny.	M.	Luter	wskazuje,	że	naprawdę	
niewielu	 duchownych	 zakonnych	naucza	 przedstawio-
nego	wyżej	pojmowania	wiary	i	zastosowania	ślubów.	
Stąd	też	wzywa	do	likwidacji	klasztorów,	gdyż	są	miej-
scem	nauczania	czegoś	dokładnie	odwrotnego,	a	więc	
tego,	że	życie	zakonne	jest	życiem	doskonałym,	w	któ-
rym	oprócz	Dekalogu	spełnia	 się	 także	nakazy	 (rady)	
ewangeliczne.	Taka	 nauka	 jest	 okropna	 także	 dlatego,	
że	 sugeruje,	 iż	 życie	 zakonne	 jest	 czymś	 lepszym	niż	
życie	 pozostałych	 chrześcijan.	 Nie	 ma	 nic	 gorszego	
niż	taka	nauka	o	ślubach	zakonnych,	gdyż	odwodzi	lu-
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dzi	od	wiary,	a	wzywa	do	poszukiwania	zbawienia	na	
własną	 rękę.	Wszelkie	 zaś	 śluby,	 który	 były	 złożone	 
z	taką	intencją	powinny	być	zerwane	i	uważane	za	dzie-
ło	szatana.	Nikt	też	na	ich	podstawie	nie	powinien	być	
włączany	do	„świętego	stanu”,	gdyż	jest	on	wymysłem	
ludzkim.	W	tym	miejscu	M.	Luter	nawiązuje	do	swoje-
go	rozumienia	urzędu	kościelnego.	Jego	istotą	nie	jest	
bowiem	 przynależenie	 do	 takich	 wymyślonych	 przez	
ludzi	świętych	stanów,	ale	służba	Słowu	Bożemu	i	Ko-
ściołowi.
	 W	dalszych	tezach	M.	Luter	udowadnia,	że	ślu-
by	 zakonne	 są	 nie	 tylko	 sprzeczne	 z	wiarą,	 ale	 także	 
z	miłością	chrześcijańską.	Jest	to	zatem	kolejny	powód	
dla	 ich	 odrzucenia.	Chrześcijanie	 nie	 powinni	 działać	
ani	wbrew	wierze,	 ani	 też	wbrew	miłości	 chrześcijań-
skiej.	 Ponadto	 Reformator	 ukazuje,	 że	 śluby	 nie	 pro-
wadzą	 do	 tego,	 co	 im	 przypisywano.	 Przestrzeganie	
bowiem	przez	zakonników	rad	ewangelicznych	miało	
prowadzić	ich	do	doskonalszego	niż	inni	chrześcijanie	
praktykowania	miłości	chrześcijańskiej.	Śluby	zakonne	
są	sprzeczne	z	miłością	chrześcijańską,	gdyż	odwodzą	
od	 służby	 bliźniemu,	 do	 której	 chrześcijanie	 są	 zobo-
wiązani.	Na	poparcie	swojej	tezy	M.	Luter	przywołuje	
dwa	przykłady.	Po	pierwsze,	odwołuje	się	do	istotnego	
w	 średniowieczu	 sporu	 o	 ubóstwo	 zakonu	 franciszka-
nów.	Reformator	 kpi,	 że	 odcięli	 się	 oni	 od	 używania	
jakichkolwiek	pieniędzy	tak	bardzo,	że	aż	nie	są	zdolni	
z	 ich	 pomocą	 służyć	 bliźniemu.	Widzi	 przy	 tym	 nad-
użycie	 idei	 Franciszka	 z	Asyżu.	 Drugim	 przykładem	
jest	sytuacja,	w	której	człowiek	wstępujący	do	zakonu	
porzuca	rodziców,	rodzinę	bądź	przyjaciół,	szczególnie	
jeśli	 ci	wymagają	 opieki	 i	 służenia	 im.	W	 takiej	 sytu-

acji	w	imię	zakonnego	ślubu	posłuszeństwa	porzuca	się	
dobre	uczynki,	 do	których	chrześcijanin	 jest	 zobowią-
zany	 ze	względu	 na	 służbę	miłości,	 którą	 jest	winien	
bliźniemu.	 Jest	 to	posłuszeństwo	nie	względem	Boga,	 
a	względem	diabła.
	 Kończąc	 swoje	 rozważania	 M.	 Luter	 podsu-
mowuje,	że	w	tej	sytuacji	albo	zapewni	się	klasztorom	
nauczycieli	właściwej	 chrześcijańskiej	wiary,	 albo	 się	
je	w	całości	zlikwiduje.	Takie	 rozstrzygnięcie	wynika	
z	 tego,	 że	 bez	wiary	 nauka	 o	 ślubach	 prowadzi	 jedy-
nie	do	śmierci.	Klasztory,	 jeśli	brak	w	nich	właściwej	
nauki	 o	 wierze,	 nie	 mogą	 być	 traktowane	 jak	 rzeczy	
obojętne.	 Prowadzą	 one	 bowiem	 do	 wypaczenia	 wła-
ściwego	rozumienia	uczynków	i	sposobu	życia,	a	także	
zaufania	wobec	Boga.	Życie	klasztorne	bez	wiary	pro-
wadzi	 do	 bezbożnej	 ufności	 we	 własne	 uczynki.	 Dla	 
M.	 Lutra	 takie	 nauczanie	 i	 praktyka	 życia	 zakonne-
go	 jest	 dowodem	 na	 nadejście	 czasów	 ostatecznych,	 
o	których	Paweł	pisze	do	Tymoteusza,	że	będą	czasami	
trudnymi	 (2	List	 do	Tymoteusza	3,1).	Ci,	 którzy	 żyją	 
i	nauczają	życia	zakonnego,	są	tymi,	którzy	zgodnie	ze	
słowami	 Pawła	 przybierają	 pozór	 pobożności	 (2	 List	
do	Tymoteusza	3,5),	albo	są,	jak	mówi	Jezus,	wilkami	
ukrytymi	w	owczej	skórze	(Ewangelia	Mateusza	7,15),	
tymi,	 którzy	 zwodzą,	wskazując	 tu	 lub	 tam	 jest	Chry-
stus,	a	także	fałszywymi	prorokami	i	mesjaszami,	któ-
rzy	mamią	ludzi	fałszywymi	cudami	(Ewangelia	Mate-
usza	24,23-24).	Są	więc	 tymi,	którzy	przyczyniają	się	
do	utwierdzenia	królestwa	Antychrysta.

O wypełnianiu się proroctw

dr Jerzy Sojka

	 Ważnym	 dowodem	 na	 boskie	 pochodzenie	
słów	 Pisma	 Świętego	 jest	 wypełnianie	 się	 biblijnych	
proroctw.	Pismo	pełne	 jest	proroctw,	które	się	 już	wy-
pełniły.	Nie	wszyscy	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	
około	jednej	czwartej	zawartości	Biblii	stanowią	treści	
prorocze,	 to	znaczy,	 iż	 jej	autorzy,	w	chwili	gdy	zapi-
sywali	 słowa	przekazane	 im	przez	Boga,	 zapowiadali	
fakty,	które	dopiero	miały	się	wydarzyć.	Dzisiaj,	kiedy	
spoglądamy	wstecz,	widzimy,	jak	wiele	biblijnych	pro-
roctw	 już	 się	wypełniło.	Możemy	 dziś	 otworzyć	 pod-
ręczniki	historii,	lub	udać	się	do	wielu	miejsc	na	ziemi,	
i	przekonać	się,	w	jak	niezwykły	sposób	wypełniły	się	
prorocze	 zapowiedzi	 Biblii.	 W	 tych	 dniach	 możemy	
pojechać	 do	 Jerozolimy	 i	 na	 własne	 oczy	 zobaczyć	
wypełnianie	się	kilkudziesięciu	zapowiedzi	kilkunastu	
proroków	o	odrodzeniu	 się	 Izraela	 i	 powrocie	narodu	

wybranego	do	ziemi	obiecanej.	Po	długich	wiekach	nie-
bytu	14	maja	1948	roku	powstało	nowożytne	państwo	
Izrael.	 Istnieje	70	 lat	 i	 zamieszkuje	 je	 już	kilka	milio-
nów	Żydów.
	 Wypełnienie	 się	 niektórych	 proroctw	 biblij-
nych	miało	miejsce	już	za	życia	proroków.	Na	przykład	
w	czasie,	gdy	w	Izraelu	władzę	sprawował	król	Achab,	
prorok	Micheasz	zapowiedział,	że	jeśli	król	uda	się	na	
wojnę,	 zostanie	 pokonany	 i	 zabity.	Achab	 odrzucił	 to	
proroctwo,	gdyż	zaplanował	już	bitwę,	a	otaczający	go	
fałszywi	 prorocy	 zapewniali	 go	 o	 zwycięstwie.	 Król	
wtrącił	Micheasza	do	więzienia,	nakazał	karmić	proro-
ka	chlebem	i	wodą	i	zapowiedział,	że	gdy	powróci	z	bi-
twy,	rozliczy	Micheasza	z	jego	słów.	Ale	Micheasz	po-
wiedział	na	pożegnanie:	„Królu,	jeśli	powrócisz,	będzie	
to	znaczyło,	że	nie	przemawiał	przeze	mnie	Pan".	Mi-
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cheasz	jednak	był	prawdziwym	prorokiem,	przemawiał	 
w	imieniu	Boga	i	król	Achab	nie	powrócił	z	bitwy.	Zgi-
nął,	 a	 jego	 armia	 została	 pobita.	Achab	 zginął,	 choć	
przebrał	się	przed	bitwą,	żeby	nikt	z	wrogów	nie	mógł	
go	rozpoznać	po	królewskich	szatach.	Jednak,	jak	czy-
tamy	w	I	Księdze	Królewskiej,	w	22	rozdziale:	„pewien	
człowiek	 naciągnął	 łuk	 i	 przypadkiem	 ugodził	 króla	
izraelskiego	między	spojenia	pancerza".	Żołnierz	wro-
giej	 armii	 nie	 przypuszczał,	 że	 w	 ubiorze	 zwykłego	
wojownika	ukryty	jest	król	Izraela,	w	tym	sensie	jego	
strzał	 był	 przypadkowy,	 nieświadomie	 zranił	 śmier-
telnie	 króla.	Ale	 tak	 naprawdę,	 jego	 strzała	 nie	 przy-
padkiem	ugodziła	Achaba,	była	mu	ona	przeznaczona,	
zgodnie	z	tym,	co	zapowiedział	prorok	Micheasz.
	 Inna	historia	opisana	jest	w	II	Księdze	Królew-
skiej,	w	 19	 rozdziale.	Gdy	wojska	 asyryjskie	 pod	 do-
wództwem	Sennacheryba	otoczyły	Jerozolimę,	prorok	
Izajasz	zapowiedział,	że	nawet	jedna	strzała	asyryjczy-
ków		nie	dosięgnie	Jerozolimy.	Izajasz	zapowiedział,	że	
asyryjczycy	nie	tylko	nie	wejdą	do	miasta,	ale	że	zosta-
ną	zmuszeni	do	powrotu	drogą,	którą	przybyli.
	 Moglibyśmy	 pomyśleć:	 "Czy	 nie	 mogło	 się	
zdarzyć,	 żeby	 spośród	 dwustu	 tysięcy	 wojowników	
asyryjskich	ktoś	naciągnął	 łuk	i	by	 taka	przypadkowa	
strzała	przefrunęła	ponad	murami	Jerozolimy?		Nie,	to	
nie	mogło	się	zdarzyć	i	nie	zdarzyło	się,	gdyż	Izajasz	
był	 prawdziwym	 prorokiem	 żywego	 Boga.	 Czytamy:	
„Tejże	samej	nocy	wyszedł	Anioł	Pański	i	pobił	w	obo-
zie	 asyryjczyków	sto	osiemdziesiąt	pięć	 tysięcy	 ludzi.	
Rano,	kiedy	wstali,	oto	ci	wszyscy	byli	martwymi	ciała-
mi.	Sennacheryb,	król	asyryjski,	zwinął	więc	obóz	i	od-
szedl".		Asyryjczycy	nawet	nie	przystąpili	do	oblężenia	
Jerozolimy.	W	nocy	Bóg	 uśmiercił	 niemal	 całą	 armię	
Sennacheryba.	Król	asyryjski	powrócil	do	Niniwy,	dro-
gą	którą	przyszedł		i	tam	zginął	z	rąk	własnych	synów.	
Wszystko	to	zapowiedział	Izajasz,	prorok	Pana.	Wszy-
scy	mogli	przekonać	się,	że	jest	on	prawdziwym	Bożym	
prorokiem.
	 Ale	Izajasz	zapowiedział	też	wydarzenia,	odle-
głe	o	 setki,	 a	nawet	 tysiące	 lat,	 i	wiele	 z	nich	 się	wy-

pełniło,	a	niektóre	jego	proroctwa	wypełnią	się	dopiero	 
w	przyszłości,	w	czasach	końca	historii,	czasach	escha-
tologicznych.	 To	 w	 proroctwach	 Izajasza	 znajdujemy	
zapowiedź	czegoś,	co	wydawało	się	zupełnie	niemożli-
we:	że	dziewica	pocznie	i	porodzi	dziecię!	Po	siedmiu-
set	 latach	proroctwo	 to	wypełniło	 się,	 Jezus	Chrystus	
narodził	się	z	dziewicy,	z	mocy	Ducha	Świętego.	Izajasz	
zapowiedział	też	cierpienia	Mesjasza,	jego	męczeńską	
śmierć,	zaliczenie	Go	do	złoczyńców	(Iz.	53).	Przejmu-
jąco	mękę	Mesjasza	opisał	Dawid	w	Psalmie	22.	rozpo-
czynającym	się	od	słów:	„Boże	mój,	Boże	mój,	czemuś	
mnie	opuścił?”.	W	Psalmie	16.	Dawid	wyraża	mesjań-
ską	 pewność	 „Nie	 zostawisz	 duszy	mojej	w	 otchłani”	 
a	 w	 Psalmie	 110.	 widzimy	 zmartwychwstałego	 i	 wy-
wyższonego	 Mesjasza	 o	 którym	 Dawid	 świadczy:	
„Rzekł	Pan	Panu	memu,	siądź	po	prawicy	mojej,	aż	po-
łożę	nieprzyjaciół	twoich	jako	podnóżek	pod	nogi	two-
je”.	Wiemy,	że	Jezus	wskazał	ten	psalm	uczonym	w	Pi-
śmie,	pytając:	„Jakże	Mesjasz	może	być	równocześnie	
synem	i	panem	Dawida?”	(Musi	być	ponad	czasem).
	 Po	 swoim	 zmartwychwstaniu,	 w	 rozmowie	 
z	 uczniami	 idącymi	 do	 Emaus	 Jezus	 „począwszy	 od	
Mojżesza	 poprzez	wszystkich	 proroków	wykładał	 im,	
co	o	nim	było	napisane	we	wszystkich	Pismach”.	A	w	
czasie	 jednego	 z	 ostatnich	 spotkań	 z	 uczniami	 przed	
Wniebowstąpieniem	Jezus	podkreślił:	„…musi	się	speł-
nić	wszystko,	co	jest	napisane	o	mnie	w	zakonie	Mojże-
sza	i	u	proroków,	i	w	Psalmach”	(Łuk.	24,44).		
	 W	 Starym	 Testamencie	 znajduje	 się	 ponad	
trzysta	 proroctw	 zapowiadających	 przyjście	 na	 świat	
Mesjasza	 -	 Zbawiciela,	 Jezusa	 Chrystusa.	 Wszystkie	
te	proroctwa	wypełniły	się	w	życiu,	działaniu,	śmierci	 
i	zmartwychwstaniu	Bożego	Syna.	Stary	Testament,	jak	
i	Nowy,	zapowiadają	drugie	przyjście	Chrystusa.	Może-
my	być	pewni,	że	ono	nastąpi.	Proroctwa	biblijne	wy-
pełniały	się,	wypełniają	i	będą	się	wypełniać,	bo	wypo-
wiedzieli	je	ludzie,	natchnieni	przez	Boga.	

Marek Cieślar

Kościół wkracza w samo centrum życia świata i zdobywa przestrzeń dla Chrystusa, 

gdyż to, co jest „w Chrystusie”, nie jest już we władzy świata, grzechu i prawa.  

W tej odnowionej wspólnocie żadne prawo świata nie ma nic do powiedzenia.  

Sfera chrześcijańskiej miłości braterskiej podlega Chrystusowi, nie światu.                                                                     

ks. Dietrich Bonhoeffer

                                                                                  udostępniła: Grażyna Cimała
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KONFIRMACJA
Jak wyglądała Konfirmacja 80 lat temu?

	 Mamy	XXI	wiek	–	wszyscy	pędzą,	
żyją	w	pośpiechu,	 dążą	 do	 osiągnięcia	 jak	
największej	ilości	dóbr	materialnych.	Postęp	
w	 technologii,	 amerykanizacja,	 unifikacja			
sprawiają,	 że	 chcemy	 osiągnąć	 wyznaczo-
ne	cele	współczesności.	Dla	młodych	ludzi	
jest	to	spore	wyzwanie,	gdyż	chcą	sprostać	
oczekiwaniom,	 jakie	 stawia	 im	 najbliższe	
otoczenie:	 rodzina,	 szkoła,	 przyjaciele	 –	
ogólnie	pisząc,	świat.	Przychodzi	ten	dzień	
pełen	licznych	przygotowań	-	uczęszczania	
na	nauki	konfirmacyjne,	nauka	do	egzaminu	
i	na	końcu	długo	wyczekiwana	konfirmacja.	
Rodzina	 zastanawia	 się	 co	 trzeba	załatwić,	
gdzie	wynająć	salę	na	uroczystość,	co	ubrać	
w	 tym	 dniu….	 prowadzi	 to	 do	 ogólnego	
pytania,	 ile	 to	wszystko	 będzie	 kosztować?	Dziś	wie-
my	 jak	 ten	 dzień	wygląda	 i	 ile	wysiłku	 kosztuje	 całą	
rodzinę,	aby	wszystko	dobrze	zorganizować.	A	 jak	 to	
było	80	lat	temu,	gdy	nasi	pradziadkowie	i		dziadkowie	
przeżywali	 ten	wyjątkowy	czas.	Czy	 też	musieli	bory-
kać	się	z	podobnymi	problemami?	Czy	całkiem	inaczej	
wyglądał	ich	świat	i	otaczające	środowisko?
	 Kilka	lat	temu	podczas	studiów	na	Uniwersyte-
cie	Śląskim	na	kierunku	Etnologia	miałam	na	zalicze-
nie	jednego	z	przedmiotów	opisać	wyjątkowy	moment	
z	życia	bliskiej	mi	osoby.	Po	namyśle	na	swoją	informa-
torkę	wybrałam	babcię,	która	okazała	się	najodpowied-
niejszą	 osobą.	Wtedy	 swoje	 badania	 rozpoczęłam	 od	
wizyty	u	niej	i	zadaniu	kilku	pytań,	następnie	nagraną	
rozmowę	spisałam	i	oprawiłam	w	odpowiednie	przypi-
sy.	Po	pewnym	czasie,	na	potrzeby	napisania	tego	arty-
kułu,	zweryfikowałam	uzyskane	informacje		w	Parafii	
w	Ustroniu,	które	uzupełniłam	o	dane	liczbowe.
	 Emilia	Pawlitko	z	domu	Gojniczek	swój	dzień	
konfirmacji	 przeżyła	 w	 okresie	 międzywojennym	 
w	 1938	 roku.	 Młode	 lata	 spędziła	 w	 Cisownicy	 pod	
Czantorią,	 gdzie	mieszkała	 z	 rodziną.	Dziś	 swój	dom	
ma	w	Dębowcu	koło	Skoczowa,	gdzie	mieszka	razem	 
z	córką.	W	młodości	należała	do	Parafii	Ewangelicko-
-Augsburskiej	 w	 Ustroniu,	 jej	 nauczycielami	 i	 prze-
wodnikami	w	 tym	szczególnym	czasie	okazali	się:	ks.	
Paweł	Bocek	 oraz	 ks.	 Paweł	Nikodem.	W	1937	 roku	
w	 Parafii	 w	 Ustroniu,	 gdy	 rozpoczęła	 przygotowania	
do	nauk	konfirmacyjnych,	proboszczem	był	ks.	Paweł	
Nikodem,	który	w	latach	1909	-	1954	 jako	proboszcz	
bardzo	 zasłużył	 się	 dla	 tutejszej	 parafii,	 organizując	

i	 działając	 dla	 zboru,	 np.	 zbudował	 Dom	 Zborowy	 
w	Ustroniu,	nauczał	również	konfirmantów.	Głównym	
opiekunem	młodych	ludzi	był	późniejszy	proboszcz	tej-
że	parafii,	ks.	Paweł	Bocek,	który	prowadził	ich	przez	
wszystkie	etapy:	od	katechizacji,	poprzez	nauki	konfir-
macyjne,	aż	do	konfirmacji	i	 to	właśnie	on	opiekował	
się	babcią.
	 Aby	przystąpić	do	konfirmacji,	najpierw	odby-
wały	się	katechizacje,	które	przygotowywały	młodych	
ludzi	do	nauk	konfirmacyjnych.	Zaczynały	się	one	dwa	
miesiące	przed	naukami,	czyli	podczas	wakacji	(lipiec	
-	sierpień	1937	r.)	„Długo czekałach, aż się zacznóm te 
katechizacje. W końcu jak uż było ciepło to my w każdóm 
niedzielę po nabożyństwie, jak śpiywało się łostatnią 
piyśń, musielimy wylyź przed kościół, a potym wraca-
limy do kościoła i ustawiali się przed ołtorzem w rzyn-
dach. Trzycet minut się stoło. Mieli my zadane Słowo 
Boże, pieśni i bylimy pytani, ksióndz zadowoł co mómy 
się nauczyć na nastympny roz”. We	wrześniu	zaczynał	
się	nowy	okres	w	życiu	przyszłych	konfirmantów,	były	
to	nauki	konfirmacyjne. „Jak się szkoła zaczła od wrze-
śnia to my mieli nauki konfirmacyjne dwa razy w tyd-
niu w poniedziałki i we środy no i tośmy chodzili pieszo  
z Cisownicy do Ustrónio na drugóm. Długo my szli, to 
nie tak jak dzisio, że auta wszyndzi sóm i jeźdzóm z tymi 
dzieckami, albo autobusym można podjechać. Chodzili 
my pieszo. Jak nie pasowała szkoła to śp. nieboszczyk 
ks. Nikodym załatwioł z kierownikiym szkoły i to nas 
szkoła puszczała pół godziny przed tym. No i tośmy szli 
i szli pieszo i mielimy nauki konfirmacyjne. Pół godzi-
ny przed naukami była nauka śpiywu to nas organista 
uczył, a potym ksióndz  nas uczył”.  Na	naukach	uczono	
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się	modlitw,	pieśni,	psalmów,	czytano	Biblię	
i	 analizowano	wersety	 biblijne.	Tak	wyglą-
dały	spotkania	przez	cały	rok	szkolny,	aż	do	
wiosny „Ksióndz dowoł wskazówek do życio, 
jak mómy postympować w życiu, tak bar-
dzo dużo nos uczył, no i potem w trzycatym 
ósmym roku w maju bylimy konfirmantami. 
No i przed tym mielimy egzamin”. Egzamin	
był	 zawsze	w	 niedzielę	 przed	Wniebowstą-
pieniem.	Dziewczyny	były	ubrane	w	ciemne,	
skromne	 sukienki	 sięgające	 łydek,	 chłop-
cy	 mieli	 ciemne	 eleganckie	 garnitury.	 Do	
kościoła	 szli	 tylko	 rodzice,	 nie	 zapraszano	
dalszej	rodziny.	Babcia	wspomina,	 iż	w	ko-
ściele	w	 tym	dniu	była	 sama	bez	 rodziców	 
i	 krewnych. „Podczas egzaminu wszyscy 
stoli koło ołtorza. Dziołchy stoły po le-
wej strónie ołtorza, a chłapcy po prawej. 
Ksióndz egzaminowoł młodych przed całym 
zborym. Wszyscy wystraszyni łodpowiadali 
na zadawane pytania. Boli my się, ale każdy już czekoł 
na tóm konfirmacyję”.
	 Jej	 dzień	 konfirmacji	 natomiast	wyglądał	 tak:	

„Jo rano stanyła to podziynkowałach ojcom za wycho-
wani i matka choro była, w łóżku leżała i jo poszła sama. 
Wyrychtowałach się w suknie ślónską. Miałach czorne 
botki, alech śmiała je łobuć dopiero przed kościołym, 
więc aż ku kościołu szłach boso. Mama dała mi taką 
szmatę, ściyrkę, aby nogi pouciyrać, a obuć się przed 
kościołym. A szmatę, to był tam taki chróst i jo jóm tam 
wcisła, a jak spatki szłach, to jóm wziyłach do chałpy. 
Tak aby nikt nie widzioł, że idym boso, bo gańba mie 
było. Botki musiałach łoszczyndzać i tylko do kościoła 
mogłach je łobuć”. W	 tym	 szczególnym	dniu	 założy-
ła	 suknię	 cieszyńską.	 Zapaska,	 bluzka,	 wstążka	 oraz	
fortuch	były	koloru	białego,	suknia	oraz	buty	-	czarne,	 
a	 pończochy	 -	 beżowe.	 Dziewczyny	 w	 większości	
ubrane	miały	stroje	cieszyńskie,	ale	była	również	grupa,	
która	miała	zwykłe,	białe	sukienki.	Były	one	skromne	 
i	sięgały	do	łydek.	Chłopcy	w	tym	dniu	prezentowali	się	
w		ciemnych	–	granatowych	lub	czarnych	–	garniturach,	
białych	koszulach	oraz	eleganckich	butach.
	 Przyrzeczenia	i	przebieg	konfirmacji	nieco	róż-
nił	 się	 od	 dzisiejszego	„wszyscy kónfirmaci przystym-
pując do Komunii Świyntej stoli koło ołtorza. Najpierw 
wszyscy - i syncy i dziołchy - stoli po lewyj strónie cze-
kając po chlyb. Po prawej strónie ołtorza dostowali 
wino. Później obchodzili dookoła ołtorz i wracali do 
ławek. Całe nabożyństwo zaczynało się o dziewióntej. 
Po zakóńczyniu przed kościołym wszyscy robili my so-
bie razym zdjynci. Potym posłali nas na farę – na kawę 
i ciastko. Nie pamiyntom co to było, może syrnik, nie 
wiym. O jedynostej zaczynało się niedzielne nabożyń-
stwo i my wszyscy zaś szli do kościoła, ale pierwszy roz 

już jako pełnoprawni człónkowie kościoła. Strasznie 
dumni my wtedy byli. Po nabożyństwie szło się do chał-
py. Jak przyszłach do dómu, nie było nic nagotowane, 
normalnie obiod, ziymnioki z kiszkóm lub maślonkom. 
No i popołedniu musiałach krowy iść paś, nie było żod-
nych gości ani żodnego, samach była. Też żech nic nie 
dostała specjalnego. Nie było tak dobrze jako dziśka, 
że tyle darków, kwiotków i jedzynio je. Wszyscy się cie-
szóm z tego dnia, kiedyś było cicho i skrómnie”.
	 Ciekawe	było,	iż	konfirmanci	sami	sobie	kupo-
wali	modlitewniki,	miały	dla	nich	wyjątkowe	znaczenie.	
Były	 jedynego	 rodzaju	 pamiątką,	 którą	 zachowywali	
przez	długie	lata	„Najbardziyj znanym i najchyntnij ku-
powanym był modlitewnik „Trzymaj co masz” - kosz-
towoł dwa złote. Jo dostała pinióndze od chrzestnej – 
piyńć złotych i kupiłach sobie inny modlitewnik „Do 
Boga”, który kosztowoł cztyry pindziesiąt”. Modlitew-
nik	 do	 dnia	 dzisiejszego	ma	 niezwykłe	 znaczenie	 dla	
babci.
	 Niestety	 nie	 udało	 się	 odnaleźć	 żadnej	 foto-
grafii	 upamiętniającej	 to	 wydarzenie.	 Do	 konfirmacji	
1938	 roku	 w	 Ustroniu	 przystąpiło	 123	 konfirmantów.	
Każdego	 historia	 wyglądała	 inaczej	 i	 była	 niejedno-
krotnie	wzruszająca:	„jedna konfirmantka była choro 
co w ogóle na nauki nie chodziła, to ją uczyli w domu 
a potym ją przywieźli i przyprowadzili do ołtorza, ale 
tak mówiła dobrze, jyny chodzić nie mogła. No i jedna 
konfirmantka była co ojcowie byli sabatyści i to jóm nie 
chcieli puścić, a ona tak pytała, tak pytała, chciała iść 
do tej konfirmacyje. Potym tam ksióndz zaszeł do dómu 
i zgodzili się, ale na zdjynci nie śmiała iść. We środym 
mielimy zebrani przed konfirmacyją to nieboszczyk śp. 
Nikodym ją chrzcił, a ks. Bocek był jako świadek. I my 
dzieci wszystki byli przy tym. No i po tym ón se, no jako 
chrzestny, jóm wziół i odprawił u siebie konfirmacyje”.
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bardzo	szanowali	wszystko	co	posiadali.	Prezenty	i	po-
darunki	były	niezwykłą	 rzadkością,	młodzi	 ludzie	nie	
dostawali	 drogich	 materialnych	 przedmiotów.	 „Wszy-
scy skupiali się na uczuciach i rozmowie z Bogiym. Nikt 
nie zastanawioł się co dostanie i jak bydzie wyglóndać 
uroczystość i łobiod, kto bydzie i czy przyniesie jaki da-
rek. Żodnych kwiotków nie dowano kónfirmanóm. Kie-
dyś młodzi skupiali się na sobie i swoim życiu. Dużo 
modlóno się i czytano Bibliję. Dziśka młodzi mogliby 
skupić się wiyncyj na Bogu”.
	 Warto	też	zasięgnąć	informacji	i	definicji	same-
go	słowa	konfirmacja	„Słowo  pochodzi z łaciny i ozna-
cza „umocnienie" oraz „potwierdzenie". W konfirmacji 
chodzi więc o umocnienie w wierze w czasie nauki kon-
firmacyjnej i potwierdzenie Chrztu Świętego w chwili 
konfirmacji. Polega ona na publicznym wyznaniu wia-
ry i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi 

przed zgromadzonym zborem - jest więc wyrazem doj-
rzałości chrześcijańskiej. Konfirmacja jest porządkiem, 
który sobie Kościół nadał w wolnej odpowiedzialności 
celem nakierowania swych młodych członków do wła-
ściwego używania Słowa Bożego i Sakramentu oraz do 
życia we wspólnocie chrześcijańskiej. Do konfirmacji 
przystępuje się zazwyczaj w wieku 14-15 lat” .
 Interpretując uzyskane wypowiedzi nie da się 
nie zgodzić, iż warto zwrócić uwagę, aby w XXI wieku 
przyszli konfirmanci oraz ich rodziny zastanowili się, 
co jest najważniejsze w tym szczególnym dniu. Modli-
twa, rozmowa z Bogiem, prośba o prowadzenie w życiu 
czy dobra materialne i otaczający świat ziemski?

Przygotowała: Agnieszka Pawlitko

Co powiedzą dzieci i wnuki?

 Miesiąc maj postrzegany jest każ-
dego roku, jako najbardziej rozpoznawal-
ny czas wiosny. Gdzie by nie spojrzeć wo-
koło siebie, wszędzie zielono i kolorowo 
w odradzającej się po zimowym uśpieniu 
przyrodzie. Nic więc dziwnego, że my sami 
poddajemy się nowej, duchowej energii 
do życia. Dotychczasowa, codzienna sza-
rość, chociaż przeplatana przebłyskami 
wiosennej pory, nie napawała nas jesz-
cze zbytnim entuzjazmem. Kiedy słońce 
częściej gości na niebie, a dni są coraz 
dłuższe i cieplejsze, chce nam się po pro-
stu żyć. Aby nie być zbytnio górnolotnym 
w tym wychwalaniu, z pełnym szacunkiem 
trzeba jednak potraktować także  miesiąc 
kwiecień. Wielki Piątek i Święta Wielkanocne na nowo 
przybliżyły nam Boże Dzieło Zbawienia i odnowiły  
w nas pewność życia wiecznego.

	 W	 parafii	 cieszyńskiej	 miesiąc	 maj,	 jak	 
każdego	 roku,	 obfituje	w	 	 przeżywanie	 szczególnych	
uroczystości.	W	 tym	 roku	 rozpoczynają	 się	 one	Kon-
firmacją,	później,	poprzez	Zielone	Święta,	dotrzemy	do	
Pamiątki	Poświęcenia	Kościoła.	Nasuwa	się	przy	tym,	
takie	 oto	 pytanie.	 Jak	 będzie	 wyglądało	 nasze	 przy-
gotowanie	 do	 przeżywania	 tych	 szczególnych	 chwil? 
	 Spróbujmy	poddać	 się	 pewnym	 refleksjom	 i	 przemy-
śleniom.	

 Konfirmacja	 w	 życiu	 każdego	 ewangelika	
zawsze	 jest	 szczególnym	przeżyciem.	Oto,	 (zakładam,	
że	 wszyscy	 ewangelicy),	 staliśmy	 w	 tym	 dniu	 przed	
Bożym	 Obliczem,	 ślubując	 Bogu	 dozgonną	 wierność	
i	posłuszeństwo.	Stojąc	 również	przed	zebranym	Zbo-
rem,	 ślubowaliśmy	swoją	wierność	Kościołowi	Ewan-
gelickiemu,	 w	 duchu	 którego	 zostaliśmy	 wychowani	 
i	w	którym	trwamy.	Tak	po	krótce.	Patrząc	z	perspekty-
wy	człowieka,	który	akt	ten	już	dawno	złożył	i	jak	więk-
szość	 ewangelików,	 przysięgi	 dochował,	 narzuca	 się	
samoistnie	pytanie.	Poza	nauką	katechetyczną,	jak	my	
rodzice	 i	 dziadkowie,	 przygotowujemy	 kolejne	 poko-
lenie	swoich	młodych,	bliskich	nam	osób,	do	tej	chwi-
li?	Ktoś	powie:	Co	on	znowu	tutaj	opowiada?	Przecież	
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jesteśmy	 ewangelikami	 i	 dobrze	 wiemy,	 że	 syna	 czy	
córkę	należy	posłać	do	Konfirmacji.	Czy	tylko	na	tym	
działaniu	ma	kończyć	się	nasza	powinność?	Gdzie	jest	
sfera	 duchowa	przygotowania	 do	 aktu	 tegoż	 ślubowa-
nia?	Jako	rodzice	i	najbliżsi	mamy	na	równi	takie	same	
obowiązki	przed	Bogiem,	jak	i	księża	prowadzący	kate-
chezę,	a	może	nawet	i	większe.	Przy	naszym	wsparciu	
młody	człowiek	winien	być	świadomy	złożenia	swoje-
go	ślubowania	z	własnej,	nieprzymuszonej	woli.	
Jeśli	będzie	inaczej,	trudno	będzie	takiego	ewangelika	
zobaczyć	później	w	kościele	czy	w	życiu	społeczności	
parafialnej.	 Niestety,	 zdarzyło	 mi	 się	 kiedyś	 usłyszeć	
nastolatka,	 gdy	 na	 przypomnienie	 mu	 przez	 matkę	 
o	złożonym	ślubowaniu,	padła	odpowiedź:	Przecież	to	
wyście	mi	kazali.	Oby	nikomu	nigdy	nie	zdarzyło	się	
coś	takiego	usłyszeć	z	ust	własnego	dziecka.

 Zielone Święta	 w	 tradycji	 chrześcijańskiej	
przyjęte	 zostały	 jako	 dzień	 powstania	 Kościoła	 Apo-
stolskiego,	 czyli	 Tego,	 którego	 częścią	 jest	 również	
nasz	Kościół	Ewangelicki.
	 Dla	niektórych	święta	te	kojarzą	się	się	z	trady-
cją	ludową.	Nic	bardziej	mylnego,	to	pamiątka	założe-
nia	Kościoła	Powszechnego.	W	tym	dniu	Duch	Święty	
wylany	został	na	Apostołów	 i	odtąd	Słowa	Ewangelii	
zaczęły	 docierać	 do	 coraz	 to	 większej	 rzeszy	 ludzi.	
Zaczęły	powstawać	Zbory	 i	Kościoły.	„I trwali w na-
uce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba  
i w modlitwach.”	(Dz.2,42).	Wobec	jak	wielkich	prze-
śladowań	 Apostołowie	 głosili	 Ewangelię	 i	 zakładali	
Zbory,	 trudno	nam	sobie	dzisiaj	wyobrazić.	To	dzięki	
ich	głębokiej	i	niezłomnej	wierze	możemy	również	dzi-
siaj	 	w	zupełnej	wolności	cieszyć	się	swobodą	wyzna-
wania	swej	wiary.

 Pamiątka Poświęcenia Kościoła Jezusowego 
chociaż	jest	świętem	lokalnej	Parafii,	to	jednak	przesła-
nie	tego	święta	może	wykraczać	daleko	poza	jej	granice.	
Po	latach	kontrreformacji,	gdy	mógł	zostać	wybudowa-
ny	 i	poświęcony	Kościół	 Jezusowy,	w	promieniu	wie-
lu	kilometrów	był	 jedynym	Kościołem	Ewangelickim.	
Niestraszne	 jednak	 były,	 dla	 spragnionych	 Słowa	 Bo-
żego	 i	 Sakramentów	wiernych,	 trudne	 i	 dalekie	 drogi	
podróży,	aby	do	Niego	dotrzeć.	Stał	się	Domem	Bożym,	
który	w	każdą	niedzielę	na	pięciu	nabożeństwach,	 za-
wsze	ze	spowiedzią	i	Komunią	Świętą,	skupiał	po	parę	
tysięcy	wiernych.	Tak	olbrzymie	było	wśród	wiernych,	
którzy	oparli	się	kontrreformacji,	pragnienie	słuchania	
czystego	 Słowa	 Bożego.	 Kościół	 Jezusowy	 był	 osto-
ją	 dla	 ewangelików	z	 całego	Górnego	Śląska,	 dopóki	
i	 dla	 nich	 nie	 nastały	 lepsze	 czasy,	 aby	 u	 siebie	móc	
wybudować	 swoje	 Kościoły.	Wiele	 już	 dotąd	 zostało	
na	 ten	 temat	napisanych	publikacji	historycznych,	ale,	
jak	 istotną	 rolę	 spełniał	na	owe	czasy	Kościół	 Jezuso-

wy,	należy	przy	każdej	okazji	przypominać.	Dlaczego	
należy	również	o	tym	mówić?	Po	pierwsze.	Aby	uświa-
domić	 każdemu	 z	 nas,	 z	 jakim	 poświęceniem,	 przy	
współudziale	wiernych	 z	 bliska	 i	 daleka	 został	wybu-
dowany.	Po	drugie,	jak	nasi	pradziadowie	Go	miłowali	 
i	do	Niego	się	garnęli.	Po	trzecie,	abyśmy,	dzisiaj		mo-
gli	 sami	 sobie	 zrobić	 rozrachunek	 sumienia.	 Czy	 dla	
nas	jest	On	tylko	na	wielkie	święta,	bądź	niepotrzebny	 
w	ogóle,	bo	wybraliśmy	inną	drogę	życia,	zapominając	
o	swoim	konfirmacyjnym	ślubowaniu,	czy	 jest	mi	bli-
ski	na	co	dzień?	Dlaczego,	jeśli	już	idziemy	do	Kościo-
ła	 -	 idziemy	sami,	 i	w	którym	miejscu	swojego	życia	
pogubiliśmy	 po	 drodze	 swoje	 dzieci?	Kiedyś	 krążyło	
takie	powiedzenie:	„twardy, jak Luter spod Cieszyna”.	
Zadajmy	sobie	dzisiaj	więc	pytanie.	Czy	te	słowa,	kie-
dyś	jasno	określające	życie	ewangelika,	pasują	dzisiaj	
do	mnie	czy	do	Ciebie?

	 Opowiadał	 mi	 kiedyś	 znajomy	 ksiądz	 o	 pew-
nym	człowieku,	 który	 zaczął	 opowiadać	mu	o	 swojej	
rodzinie.	 Proszę	 księdza,	 mój	 dziadek	 i	 mój	 ojciec	
udzielali	 się	 w	 parafii,	 byli	 wieloletnimi	 członkami	
Rady	 Parafialnej,	 nawet	 mam	 wujka,	 który	 jest	 księ-
dzem.	I	co,	z	tego	wynika?	-	zapytał	go	ksiądz.	No	jak	
to,	co?	-	obruszył	się.	Uważam,	że	pochodzę	z	prawdzi-
wej,	 ewangelickiej	 rodziny.	 I	 co	dalej	 z	 tego	wynika?	
-	 drążył	 ksiądz.	 Przecież	 sam	 	 jestem	gorliwym	ewan-
gelikiem,	co	niedzielę	chodzę	do	kościoła,	przystępuję	
do	Komunii.	Ksiądz	chcąc	już	zakończyć	tę	rozmowę:	
Jeżeli	 jest	pan	 takim	ewangelikiem,	 jak	pan	mówi,	 to	
proszę	mi	powiedzieć,	gdzie	podziewają	się	pana	dzieci	
i	pana	żona,	z	którą	pan	nawet	ślubu	nie	brał	w	naszym	
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kościele?	 Po	 chwilowym	 osłupieniu	mężczyzna	 poże-
gnał	się	z	księdzem,	nie	mając	już	na	to	odpowiedzi.

	 Niejednokrotnie	 ciężko	 jest	 nam	 	 przyznawać	
się	do	nas	samych,	takich,	jakimi	jesteśmy	w	rzeczywi-

stości.	Lepiej	posiłkować	się	zasługami	swoich	przod-
ków.	Czym	jednak,	kiedyś	w	przyszłości,	będą	się	mo-
gły	poszczycić	nasze	dzieci	czy	wnuki?

Bronisław Sztuchlik
    

  
 Tylko człowiek jest jedynym rzeczywistym niebezpieczeństwem dla świata. Zwierzę-

ta nie stanowią żadnego zagrożenia: wszystkie są tak stworzone, że nie pozostaje im nic 

innego, jak tylko rozwijać się.

 Nawet gwiazdy, nawet słońce nie są żadnym niebezpieczeństwem, bowiem są ściśle 

zaprogramowane, określone do tego stopnia, że możemy przewidzieć moment ich zaćmie-

nia, możemy ustalić pojawienie się planety Halleya... 

 Tak więc, wszystko jest koniecznością, jedynie człowiek jest możliwością; wszystko 

się rozwija, a jedynie człowiek posiada zdolności twórcze.

Co uczynią kiedyś małe rączki noworodka? Czy będą rękoma pełnymi delikatności czy też 

chwycą za pistolet? Czy te malutkie usteczka staną się życzliwe czy też będą rzucać prze-

kleństwa?

 Czy pyzate policzki będą podobne do tych Leonarda da Vinci czy też staną się czer-

wone jak twarz pijaka?  Przecież zarówno święci jak i zbrodniarze byli kiedyś dziećmi! Nie 

ulega wątpliwości, że w krwi człowieka śpi jakaś tajemnica. Człowiek jest niewiadomą!

Bagno lub świętość, ciemność lub światło; dno lub wielkość, ciężar lub lot, diabelskość lub 

boskość: oto czym jest człowiek!

 To jedyne stworzenie, które potrafi kłamać, ale też i jedyna istota, która potrafi mó-

wić prawdę; jedyne stworzenie, które może się przemienić w głupca, ale też i jedyne, które 

posiada zdolność odkrywania mądrości.

                                                                                        udostępniła:  Grażyna Cimała 
 

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, 
oszukującymi samych siebie.

                                                                                                    
List św. Jakuba 1,22

Panie! Nie dopuść, aby Twoje słowo stało się bezużyteczne z powodu  tego, 
że je znamy, ale nie obdarzamy miłością; że je słuchamy, ale nie wykonujemy; 

że mu wierzymy, ale nie jesteśmy posłuszni. Otwórz nasze uszy i serce, 
abyśmy właściwie rozumieli Twoje słowo.

                                                                                                            
 Modlitwa starochrześcijańska                                                                                    

                                                                                       

Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu 
i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.                                                                                  

Obj. św. Jana 11,15
                                                                                              

udostępniła: Grażyna Cimała
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 241

 01.05.1968: zmarł	 dr med. Józef Mazurek, 
żołnierz	I	wojny	światowej,	niewolnik	w	Rosji,	lekarz	
ubezpieczalni	społecznej	w	Karlowych	Warach,	Sanato-
rium		w	Darkowie,	w	czasie	II		wojny	światowej	lekarz	
podziemia	w	Beskidzie	Śląskim,	działacz	PZKO,	ofiar-
ny	dokumentalista	martyrologii	okupacji	hitlerowskiej	
Śląska	Cieszyńskiego.	Patrz:	odc.	220	–	221,	„Wieści	
Wyższobramskie”	2016/07	–	08,	s.	10.	

*****
 04.05.1568:	 zmarł	 książę bielski Fryderyk 
Kazimierz,	pan	Bielska,	Skoczowa,	Frysztatu	i	Frydku.	
Był	pierworodnym	synem	księcia	cieszyńskiego	Wacła-
wa	 III	Adama	 i	 pierwszej	 jego	 żony	Marii	 z	 Pernste-
inów.	Urodził	się	na	przełomie	lat	1541/1542.	Mając	lat	
18	(1560)		otrzymał	pod	swój	zarząd	Frydek,	Frysztat.	
28.12.1563	r,	odbyło	się	wesele	z	córką	Fryderyka	III	
legnicko	–	brzeskiego	–	Katarzyną.	Rezydencją	księcia	
był	letni	zamek	we	Frysztacie.		W	1565	r.	ojciec	przy-
dał	im	jeszcze	Bielsko.	Wacław	III	Adam	za	gospodar-
nym	nie	był,	też	popadał	w	długi,	ale	jego	dochody	były	
znacznie	skromniejsze	od	tych,	które	zapewnił	synowi,	
a	temu	ciągle	było	mało.	Młodzi	uwielbiali	wystawne	
życie.	 Fryderyk	 Kazimierz	 okazał	 się	 bodaj	 najwięk-
szym	 utracjuszem	 spośród	 książąt	 cieszyńskich.	 Nie-
oczekiwanie	 zmarła	Maria	 z	 Pernsteinów	 (1566);	 rok	
później	Wacław	III	ożenił	się	ponownie	z	księżniczką	
sasko	–	lauenburską.	Na	tym	jednak	nie	kończy	się	pa-
smo	trosk	„starego”	księcia.	Pożegnał	już	córkę	Annę	z	
pierwszego	małżeństwa	oraz	Zofię	 i	Chrystiana	Augu-
sta	z	drugiego	małżeństwa,	w	1569	r.	synową	Katarzynę	
,a	dwa	 lata	później	 jedynego	syna	Fryderyka	Kazimie-
rza.	 Jak	 niebawem	ustaliła	 komisja	 cesarska,	 pozosta-
wił	ojcu	Wacławowi	III	niebagatelny	dług	w	wysokości	 
244	000	talarów.	Nie	dość,	że	ponownie	kwestia	następ-
stwa	 zawisła	 na	 pajęczej	 nitce,	 to	 książę	 został	 	 zmu-
szony	do	sprzedaży	Bielska,	Frysztatu	 i	Frydku,	a	po-
tem	jeszcze	Skoczowa;	z	trzech	pierwszych	utworzone	
zostały	trzy	państewka	stanowe.	Dopiero	piąte	dziecko	
Wacława	III	i	Katarzyny	Sydonii	–	było	oczekiwanym	
synem,	 urodzonym	 w	 1574	 r.,	 któremu	 nadano	 imię	
Adam	Wacław.	Czy	przeżyje	ojca	 i	 przejmie	dziedzic-
two?	 Następny	 syn	 Jan	Albrecht	 zmarł	 jako	 niemow-

lę.	 Gdy	Adam	Wacław	miał	
niespełna	pięć	lat,	zmarł	jego	
ojciec	 (1579).	 Do	 połowy	
1594	 rządy	 regencyjne	 spra-
wowała	 wdowa	 Katarzyna	
Sydonia,	która	w	1586	r.	po-
nownie	wyszła	za	nadżupana	
trenczyńskiego	Emeryka	Forgacha	a	syn	Adam	Wacław	
został	 oddany	 na	wychowanie	 na	 dworze	 elektora	 sa-
skiego	Chrystiana	I	Wettyna.	Po	śmierci	matki		Adam	
Wacław		wrócił	do	Cieszyna	w	1595	r.	 i	przejął	rządy	 
w	 czasie,	 które	 trudno	 uznać	 za	 spokojne.	Ale	 to	 już	
inna	historia.	

*****
 06.05.1918:	 zmarł	ks. Jan Boruta, wikariusz	 
i	 pierwszy	 proboszcz	 parafii	 ewangelicko	 –	 augsbur-
skiej	w	Starych	Hamrach,	współpracownik	pism	„Przy-
jaciel	 Ludu”	 i	 „Poseł	 Ewangelicki”.	 Patrz:	 odc.	 153,	
„Wieści	Wyższobramskie”	2010/12,	s.	19.	

*****
 07.05.1868:	 w	 Łojewie	 koło	 Inwrocławia	
urodził	 się	 Stanisław Feliks Przybyszewski,	 syn	
wiejskiego	 nauczyciela	 i	 jego	 drugiej	 żony	 Doroty	 
z	 Grąbczewskich,	 jeden	 z	 dziesięcioro	 potomstwa.	
Naukę	 gimnazjalną	 rozpoczął	 w	 Toruniu,	 a	 ukończył	 
w	Wągrowcu	(1889).	Muzycznie	uzdolniony	po	matce	
rozpoczął	 jednak	 studia	 z	 architektury,	 po	 roku	 zmie-
nił	kierunek	na	medycynę,	ale	i	tęj	nie	ukończył,	gdyż	
w	1893	r.	został	wydalony	z	uczelni	 i	aresztowany	za	
kontakty	z	 ruchem	robotniczym.	Obracał	 się	w	środo-
wisku	literackim	Berlina,	wkrótce	zdobywając	uznanie	
w	niemieckiej	 cyganerii	 artystycznej.	Utrzymywał	 się	
z	dorywczej	pracy	w	 redakcji	 socjalistycznej	 „Gazety	
Robotniczej”,	 był	 współzałożycielem	modernistyczne-
go	pisma	„Pan”,	pisał	do	innych	czasopism.	Już	w	1891	
r.	nawiązał	 	 romans	z	żydówką	Martą	Foerder,	zakoń-
czony	samobójstwem	kochanki.	Pozostałą	trójką	dzieci	
się	 nie	 interesował.	W	1893	 r.	 poślubił	 norweską	 pia-
nistkę	Dagny	Juel,	ale	ta	porzuciła	go	po	siedmiu	latach	
także	nie	bez	romansów	i	dwojga		dzieci.	W	tym	czasie	
odbył	podróż	do	Norwegii	i	Hiszpanii.	Od	1898	r.	Przy-
byszewski	mieszkał	już	w	Krakowie,	stając	się	od	razu	
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programowym	przywódcą		Młodej	Polski	i	ideologiem	
kultu	sztuki,	jako	jedynego	samoistnego	bytu.	Redago-
wał	wówczas	pismo	„Życie”.	Ale	 i	 tu	 nie	obeszło	 się	
bez	 romansu	 z	malarką	Anielą	Pająkówną	 i	 jej	 córką.	
Rok	 później	 Przybyszewski	 odwiedził	 we	 Lwowie	
Jana	Kasprowicza.	Odwiedziny	 te	 zakończyły	 się	 dla	
Jana	Kasprowicza	fatalnie.	Zafascynowana	twórczością	
Przybyszewskiego	 żona	 Kasprowicza	 Jadwiga	 porzu-
ciła	męża	i	wyjechała	razem	z	nieproszonym	gościem	
do	Warszawy	 (1901)	 a	w	1905	 r.	 do	Torunia,	 i	 tu	 do-
piero	po	uzyskaniu	rozwodu	zawarła	formalny	związek	
małżeński	w	Inowroclawiu.	Rok	później	nowe	małżeń-
stwo	wyjechało	do	Monachium,	gdzie	jednak	ich	stan	
materialny	 bywał	 różny,	 zwłaszcza	 w	 czasie	 I	 wojny	
światowej.	 Po	 jej	 zakończeniu	 Przybyszewski	 wrócił	
do	 kraju,	 często	 zmieniając	 miejsce	 zamieszkania:	 w	
Krakowie,	Poznaniu	(1919	–	1920),	w	Gdańsku	(1920	
–	1924),	próbował	znaleźć	miejsce	w	Toruniu,	Zakopa-
nem,	Bydgoszczy,	wreszcie	1924	r.	zamieszkał	w	zam-
ku	warszawskim	jako	urzędnik	kancelarii	cywilnej	pre-
zydenta	RP	Stanisława	Wojciechowskiego;	 jeździł	 po	
Polsce	z	odczytami	o	literaturze,	gdyż	jego	twórczością	
wówczas	mało	 kto	 się	 interesował.	 I	 oto	 ten	 nietuzin-
kowy	skandalista	przyszedł	do	swojej	Canossy,	składa-
jąc	oświadczenie,	że	„w	wierze	katolickiej,	w	której	się	
urodziłem,	chcę	żyć	i	umierać”!	Jak	się	okazało,	 tego	
życia	 pozostało	 zaledwie	 kilka	 miesięcy.	 Nie	 mając	
środków	do	życia,	przeprowadził	się	do	swoich	rodzin-
nych	Kujaw,	gdzie	zamieszkał	w	dworku	w	Jarontach	 
i	tam	dokończył	swoje	burzliwe	życie	23.11.1927	r.,	po-
chowany	na	przykościelnym	cmentarzu	w	Górze.	
	 Pisał	wiele,	zarówno	w	języku	niemieckim,	jak	
i	polskim.	Będąc	w	Berlinie	ogłosił	szereg	utworów,		m.	
in.	esej	„Z	psychologii	jednostki	twórczej”	(1892),	któ-
ry	wprowadził	go	w	krąg	bohemy	niemiecko	–	skandy-
nawskiej,	poematy:	 „Msza	żałobna”	 (1893),	 „Z	cyklu	
Wigilii”	(1894),	powieści:	„Homo	sapiens”	„Dzieci	sza-
tana”	 (1897).	 Już	w	 Polsce	wyeksponował	 twórczość	
poetycką	 Jana	 Kasprowicza	 („Z	 gleby	 kujawskiej”),	 
a	także	geniusz	Chopina	(„Szopen	a	Naród”)	czy	skła-
dając	 hołd	 literaturze	 polskiej	 („Szlakiem	 duszy	 pol-
skiej”).	 Przez	 pewien	 czas	 związał	 się	 z	 poznańskim	
„Zdrojem”,	 gdzie	 opublikował	 programowy	 artykuł	
„Ekspresjonizm,	Słowacki	i	‘Genesis	z	Ducha’”.	Oprócz	
wymienionych	 był	 autorem	 przesyconych	 erotyzmem	
powieści,	 pełne	 tragizmu	natury	 ludzkiej,	 zmaganiem	
duszy	i	mózgu:	„Synowie	ziemi”	(1904),	„Mocny	czło-
wiek”	(1913),	„Dzieci	nędzy”	(1914),	„Krzyk”	(1917)	
oraz	 skandalizujących	 dramatów:	 „Dla	 szczęścia”	
(1900),	„Złote	runo”	(1901),	„Goście”	(1901),	„Śluby”	
(1905),	 „Gody	życia”	 (1910),	 „Topiel”	 (1912),	 „Mści-
ciel	(1927),	pamiętnika	„Moi	współcześni”.		Ongiś	bo-
żyszcze	 niemieckiej	 bohemy,	 ogłoszony	 „genialnym	
Polakiem”,	 witany	 w	 Krakowie	 jako	 mesjasz	 nowej	
sztuki,	 ideolog	estetyzmu	ujętego	w	haśle	„sztuka	dla	

sztuki”,	umarł	w	osamotnieniu,	wyniszczony	alkoholi-
zmem	i	narkotykami.		

***** 
 07.05.1993:	w	Goleszowie	zmarł	Jan Wałaski,	
długoletni	pracownik	Cementowni	Goleszów,	w	której	
przepracował	50	lat.	Urodził	się	w	pobliskich	Kozako-
wicach	 Górnych	 8.02.1903	 r.	 w	 rodzinie	 pracownika	
kamieniołomu	w	Goleszowie	 Jerzego	 i	Marii	 z	Macu-
rów.	Sądzony	mu	był	 los	wczesnego	półsieroty,	 odda-
nego	 na	 służbę	 u	 gospodarzy.	 Także	w	 szkole	 bywał	
gościem.	Próbował	terminować	u	szewca,	po	I	wojnie	
światowej	 znalazł	 zatrudnienie	w	cementowni,	 podob-
nie	 jak	 ojciec	 –	 w	 kamieniołomie.	 Korzystał	 z	 kur-
sów	 doksztacających	 dla	 młodzieży,	 „resztę”	 wiedzy	
uzupełniał	 samokształceniem.	W	1921	 r.	przeniósł	 się	 
z	 matką	 do	 Goleszowa.	 Gdy	 w	 tym	 samym	 roku	 za-
wiązało	 się	 koło	 Stowarzyszenia	Kulturalno	 –	Oświa-
towego	 	 Robotników	 i	 Robotnic	 „Siła”,	 został	 jego	
aktywnym	członkiem.	W	1929	r.	zorganizował	zespół	
taneczny	 i	 teatralny,	 a	 dla	 podniesienia	 kwalifikacji	
ukończył	kilkumiesięczny	kurs	dla	 reżyserów	 i	biblio-
tekarzy.	Udało	mu	się	 też	uzyskać	 lżejszą	pracę	„pod	
dachem”	przy	młynie	cementu.	Czas	 II	wojny	 świato-
wej	spędził	w	Austrii	na	robotach	przymusowych.	Gdy	
wrócił	po	wojnie,		założył	w	1946	r.	Zespół	Regionalny	
przy	 Cementowni	 Goleszów,	 którym	 kierował	 przez	
25	 lat.	 Pewnym	 ułatwieniem	 była	 praca	 w	 dziale	 so-
cjalnym.	 Dla	 wzbogacenia	 repertuaru	 zespołu	 zbierał	
pieśni	 ludowe	 i	 tańce,	 sam	 napisał	 szereg	 widowisk	 
z	podkładem	muzycznym	opracowanym	przez	Jerzego	
Hadynę	(„Pieśni	o	ludzie	naszym”,	„Jak	to	kiejsi	bywa-
ło”)	i	Pawła	Pustówkię(„Po	naszymu”,	„Pod	Czantorią”,	
„Nima,	niema,	jak	to	pod	gróniami”,	„Goleszowskie	wi-
zytyrki”,	czy	najpopularniejsze	„Wesele	cieszyńskie”),	
a	także	„Andrzejki”	i	„Wymówiny”	z	muzyką	Stanisła-
wa	 Jareckiego.	 Często	 przedstawieniom	 towarzyszyła	
orkiestra	 smyczkowa	 pod	 batutą	 Adama	 Stanieczka.	
Ponadto	Jan	Wałaski	spisał	własny	„Pamiętnik”	i	pełną	
cennych	informacji	„Kronikę	gminy	Goleszów”	za	lata	
1223	–	1982.	

*****
 12.05.1818:	 odbyła	 się	 uroczystość poświę-
cenia kamienia węgielnego pod kościół ewangelicki  
w Starym Bielsku.	W	 szeregu	 świątyń	wznoszonych	
po	wydaniu	patentu	tolerancyjnego	w	1781	r.	przez	ce-
sarza	Józefa	II	był	to	już	jedenasty	i	ostatni	z	tej	serii	
kościół	ewangelicki	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Powodem	
podjęcia	 starań	o	 budowę	kościoła	w	Starym	Bielsku	
w	odległości	zaledwie	1,5	km	od	centrum	Bielska	było	
niezbyt	 przychylne	 traktowanie	 mieszkańców	 przyle-
gających	 wiosek	 przez	 mieszczan	 bielskich.	 Decyzję	
przyśpieszył	pożar	miasta	w	1808	r.,	w	czasie	którego	
spłonął	 także	 bielski	 dom	modlitwy,	 zbudowany	 osta-
tecznie	 w	 1790	 r.	 Aczkolwiek	 bielszczanie	 jeszcze	 
w	 tym	 samym	 roku	 podjęli	 odbudowę	 swojej	 świąty-
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ni,	liczba	ludności	w	okolicy	miasta	na	tyle	wzrosła,	że	
postanowiła	wybudować	na	skraju	dawnego	grodziska	
w	Starym	Bielsku	własną	 świątynię,	 która	 została	 po-
święcona	po	9	latach	budowy	24.06.1827	r.	Aktu	tego	
dokonał	 ówczesny	 superintendent	 ks.	Andrzej	 Paulini	
w	asyście	ks.	Henryka	Juliusza	Kotschego	z	Cieszyna.	
Po	dwóch	 latach	filiał	 zboru	bielskiego	usamodzielnił	
się.	 Jego	pierwszym	pastorem	został	ks.	Andrzej	Źlik	
(1827	–	1834).	Za	czasów	jego	następcy,	ks.		Jana	Fry-
deryka	 Gloxina	 (1835	 –	 1877)	 dobudowano	 do	 świą-
tyni	wieżę	 i	podwyższono	nawę	o	 jedną	kondygnację.	
Nowy	kościół	 	poświęcił	17.10.1852	r.	superintendent	
morawsko	–	śląski	ks.	Jan	Jerzy	Lumnitzer.	Piętnaście	
lat	później	dobudowano	II	piętro	empor.	W	takim	stanie	
kościół	 przetrwał	 do	 naszych	 czasów,	 odnowiony	 po	
zniszczeniach	II	wojny	światowej	i	jest	jednym	z	trzech	
kościołów	 ewangelickich	 na	 terenie	 obecnego	miasta		
Bielska-Białej.	

***** 
 17.05.1568:	urodziła	się	Anna Wazówna,	kró-
lewna	 szwedzka,	młodsza	 siostra	Zygmunta	 III	Wazy,	
starannie	wykształcona	luteranka.	Przebywając	z	prze-
rwami	w	Polsce,	otrzymała	od	Zygmunta	III	Wazy	sta-
rostwo	 brodnickie	 i	 golubskie.	 Z	 własnych	 środków	
przebudowała	 zamki	w	Brodnicy	 i	 Golubiu,	 założyła	
wielki	 ogród	 botaniczny,	 wydała	 „Zielnik"	 prof.	 Szy-
mona	Syreniusza.	W	przeciwieństwie	do	brata	była	pro-
tektorką	 protestantów	 w	 Polsce.	 Wspomniane	 zamki	
były	 azylem	 dla	 przebywających	 w	 Polsce	 Szwedów	 
i	mieszkających	w	Polsce	protestantów.	Zmarła	w	1625	
r.,	 pochowana	 w	 Brodnicy.	 Po	 profanacji	 grobu,	 za	
sprawą	bratanka	Władysława	IV	w	1636	r.	jej	doczesne	
szczątki	 przeniesione	 zostały	 do	mauzoleum	 kościoła	
NMP	 w	 Toruniu.	 Ponowny	 ekumeniczny	 pochówek	
po	odnowieniu	grobu	nastąpił	w	1994	r.	Patrz:	odc.	26,	
„Gazeta	Ewangelicka”	2000/22,	s.	36	–	37.	

*****
 17.05.1918:	w	Paryżu	w	nurtach	rzeki	Sekwa-
ny	 tragicznie	 zginął	Bronisław Piotr Piłsudski,	 star-
szy	 brat	 marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego.	 Był	 jednym	 
z	pięciu,	najstarszym	synem	Józefa	Wincentego	i	Marii	
z	 Billewiczów.	 Urodził	 się	 w	 Zulowie	 (Litwa),	 praw-
dopodobnie	2.11.1866	r.	 (inna	data	21.10.).	W	1877	r.	
rozpoczął	naukę	w	gimnazjum	w	Wilnie	i	już	wówczas	
udzielał	 się	 w	 kółku	 samokształceniowym	 „Spojnia”.	
Gdy	miał	lat	18,	utracił	matkę.	Dwa	lata	później	wyje-
chał	do	Petersburga,	gdzie	zdał	egzamin	na	bakałarza	
i	wstąpił	 na	Wydział	Prawa	uniwersytetu.	Wciągnięty	
przez	Wolę	 Ludu	 do	 planowanego	 zamachu	 na	 cara	
Aleksandra	 III,	 w	wyniku	 dekonspiracji	 spisku	 został	
skazany	na	karę	śmierci,	zamienioną	na	15	lat	zesłania	
na	wschodni	kraniec		imperium	rosyjskiego,	na	wyspie	
Sachalin	do	wsi	Rykowskoje	(1887).	Tam	starał	się	nie	
tylko	rozpoznać	nowe	środowisko	mieszkańców	wyspy	
Ajnów	i	Gilaków,	ale	wtopił	się	w	nie,	co	znakomicie	

ułatwiło	mu	prowadzenie	szerokich	badań	etnograficz-
nych.	 Spisywał	 każde	 zasłyszane	 słowo,	 teksty	 bajek	 
i	pieśni;	prowadził	także	badania	botaniczne	i	obserwa-
cje	meteorologiczne,	 założył	 bibliotekę.	 Już	 jako	wol-
ny	człowiek	osiedlił	się	w	wiosce	Ai,	gdzie	ożenił	się	 
z	krewną	wodza	Bafunke	Kimury	–	Shinhinchou.	Do-
czekał	 z	 nią	 syna	 Sukezö	 i	 córki	 Kyö.	 Dzięki	 wsta-
wiennictwu	 członków	 Rosyjskiego	 Oddziału	 Geogra-
ficznego	 uzyskał	 nominację	 na	 kustosza	muzeum	we	
Władywostoku,	co	umożliwiło	mu	rozszerzenie	obszaru	
badań	w	dolnym	dorzeczu	Amuru.	W	1900	r.	ponownie	
udał	 się	na	Sachalin.	Gdy	dowiedział	 się	o	wyprawie	
Wacława	 Sieroszewskiego,	 także	 zesłańca,	 	w	 1903	 r.	
wraz	z	nim	udał	się	na	 japońską	wyspę	Hokkaido,	za-
mieszkiwaną	przez	Ajnów.	Tu	 jednak	badania	 zostały	
przerwane	nakazem	opuszczenia	wyspy	z	powodu	zbli-
żającego	się	konfliktu	zbrojnego	Rosji	z	Japonią.	Wró-
cił	Piłsudski	na	Sachalin.	W	połowie	1905	r.	przeniósł	
się	do	Nikołajewska,	skąd	jakiś	czas	prowadził	wypady	
etnograficzne	 w	 dolinie	 rzeki	Amur.	 Po	 zakończeniu	
wojny	(1905)	uciekł	do	Japonii.	8	miesięcy	tam	spędzo-
nych	poświecił	na	studia	kultury	Ajnów	prowadzonych	
w	muzeach	 i	bibliotekach,	nawiązał	szereg	kontaktów	
z	 tamtejszymi	 działaczami	 kulturalnymi,	 co	 zaowoco-
wało	 założeniem	Towarzystwa	 Japońsko	 –	 Polskiego.	
W	1906	 r.	przez	Stany	Zjednoczone	dotarł	do	Europy,	
przez	Francję	przedostał	 się	do	Krakowa,	a	następnie	
do	 Zakopanego,	 gdzie	 także	 podjął	 badania	 etnogra-
ficzne.	 Z	 chwilą	 wybuchu	 I	 wojny	 światowej	 (1914)	
przez	Wiedeń	wyjechał	do	Szwajcarii,	 gdzie	dołączył	
do	środowiska	niepodległościowego.	W	1917	r.	udał	się	
do	Paryża.	Ogarnięty	melancholią,	kilka	miesięcy	póź-
niej,	być	może	pod	wpływem	silnej		depresji	w	związku	 
z	 ujawnieniem	 nieuleczalnej	 choroby,	 skoczył	 do	 Se-
kwany.	Pochowany	został	na	cmentarzu	w	Montmoren-
cy	pod	Paryżem.	
	 Tak	 oto	 polski	 zesłaniec	 poniósł	 wielkie	 za-
sługi	 zwłaszcza	 w	 dziedzinie	 badań	 etnograficznych	
kultur	ludów	dalekowschodni	Azji.	Dokonał	wówczas	
unikatowych	 nagrań	 na	 100	 wałkach	 woskowych	 ży-
wych	tekstów.	Owocem	przeprowadzonych	badań	było	
opracowanie	 słowników	 języka	Ajnów	 (10	000	 słów),	
Gilaków	 (6000),	Oroków	 i	Mangunów	 (2000).	Wyko-
nał	także	ok.	300	fotografii	charakterystycznych	typów	
ludzi,	 opisał	 ich	 kulturę	 i	 obyczaje,	 podania	 i	 legen-
dy,	 folklor	muzyczny.	Wyniki	 swoich	 badań	 ogłaszał	 
w	 postaci	 artykułów	 pisanych	 w	 języku	 niemieckim,	
francuskim,	 angielskim,	 rosyjskim	 i	 japońskim,	 a	 tak-
że	 w	 prasie	 polskiej.	 Unikatowe	 materiały	 badawcze	
po	80	 latach	 został	wydane	przez	 ekskluzywne	 zagra-
niczne	 wydawnictwo	 naukowe	 w	 opasłych	 czterech	
tomach	 (ponad	4000	 stron).	Także	 zapisy	na	wałkach	
woskowych,	dzięki	technice	laserowej,	zostały	w	Japo-
nii	odtworzone	i	są	jedynym	śladem	po	ludach	już	nie	
istniejących.	
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*****
 18.05.1993:	 zmarł	 ks. Gustaw Molin,	 długo-
letni	 administrator	 i	 proboszcz	 parafii	 ewangelickiej	 
w	Międzyrzeczu.	Doprowadził	on	do	wyremontowania	
kościoła	 po	 zniszczeniach	 wojennych,	 odbudował	 ka-
plicę	w	Mazańcowicach	i	domy	parafialne.	Był	miłośni-
kiem	pszczelarstwa.	Patrz:	odc.	177,	„Wieści	Wyższo-
bramskie”	2012/12,	s.	15.	

*****
 24.05.1943:	 zmarł	 Jan Unucka,	 pracownik	
krakowskiej	 Fabryki	 Budowy	 Maszyn	 Ludwika	 Zie-
leniewskiego,	 założyciel	warsztatów	naprawy	maszyn	
rolniczych	 w	 Cieszynie,	 w	 1927	 r.	 adaptował	 jedno	 
z	 pomieszczeń	 na	 salę	 nabożeństw	 ewangelickich	 w	
Czeskim	Cieszynie,	zanim	doszło	do	wybudowania	ko-
ścioła	Na	Niwach	(1932).	Tam	też	przez	kilka	lat	miała	
swoją	siedzibę	redakcja	pisma	„Ewangelik”.	Patrz	odc.	
76,	„Informator	Parafialny	2004/06,	s.	14.	

*****
 25.05.1568:	 w	 Poznaniu	 zmarł	 Jakub Ostro-
róg,	starosta	generalny	Wielkopolski.	Był	synem	kasz-
telana	 kaliskiego	 Wacława	 Ostroroga,	 herbu	 Nałęcz.	
Urodził	 się	w	1516	 r.	Zaliczył	 studia	w	Lipsku	 i	Wit-
tenberdze.	Zawiązał	wówczas	 bardzo	 bliskie	 stosunki	
z	 wieloma	 działaczami	 Reformacji,	 m.in.	 z	 Filipem	
Melanchtonem.	 W	 1547	 r.	 król	 Czech	 Ferdynand	 I	
Habsburg	odnowił	świętojakubski	mandat	z	1508	r.	do-
tyczący	drastycznego	ograniczenia	swobód	religijnych	
Braci	 Czeskich;	 na	mocy	 tego	 dokumentu	 przystąpio-
no	 do	 zamykania	 ich	 kościołów,	 a	wiernych	w	 ciągu	
6	 tygodni	 pozbawiano	 ziemi.	 Niezliczona	 ilość	 Braci	
Czeskich	przeniosła	się	wówczas	w	okolice	Przerowa	
i	Prostejowa	na	Morawach,	inni	wybrali	Wielkopolskę	
(m.in.	Leszno,	Poznań,	Koźmin),	a	nawet	Prusy	Książę-
ce.	Jakub	Ostroróg	nie	tylko	zaopiekował	się	czeskimi	
przybyszami,	 ale	 zafascynowany	 ich	 postawą	 przyjął	
ich	wyznanie,	 udostępnił	 im	 na	 swoich	włościach	 ko-
ścioły	 i	 ułatwił	 zamieszkanie.	 W	 krótkim	 czasie	 za-
równo	rodowa	wioska	Ostroróg,	jak	i	Koźmin	stały	się	
centrum	innowierstwa	w	Polsce.	Uczestniczył	w	wielu	
synodach,	 przekonując	 do	 połączenia	 wszystkich	 wy-
znań	protestanckich.	Dzięki	 jego	zabiegom	doszło	do	
połączenia	 wyznania	 kalwińskiego	 i	 Braci	 Czeskich	
(1555).	Plebejskie	nastawienie	Braci	Czeskich	skłoniło	
także	Ostroroga	do	 znacznego	 zelżenia	warunków	ży-
cia	poddanym	chłopom.	Jako	poseł	energicznie	udzielał	
się	w	ruchu	egzekucji	praw	i	opowiadał	się	za	wzmoc-
nieniem	władzy	królewskiej.	W	1566	r.	powierzono	mu	
urząd	 starosty	 generalnego	 Wielkopolski,	 który	 spra-
wował	zaledwie	2	lata.	Zmarł	trzy	miesiące	po	swoim	
młodszym	 bracie	 Stanisławie,	 sekretarzu	 królewskim	
Zygmunta	Augusta,	 bliskim	 współpracownikiem	 księ-
cia	Albrechta	Hohenzollerna,	luteraninie.	

*****

 29.05.1868:	 w	 Szonowie	 urodził	 się	Wacław 
Olszak,	 dziesiąta	 pociecha	 w	 rodzinie	 małorolnego	
chłopa	Wacława	i	Marianny	z	domu	Pasternak.	W	Cie-
szynie	ukończył	niemieckie	gimnazjum	(1889),	po	czym	
udał	 się	do	Wiednia	na	 studia	medyczne,	 zakończone	
uzyskaniem	tytułu	dr	nauk	medycznych.	Już	w	Cieszy-
nie	udzielał	się	w	stowarzyszeniu	gimnazjalistów	„Jed-
ność”,	w	Wiedniu	był	członkiem	akademickiego	stowa-
rzyszenia	„Ogniwo”.	Po	zaliczeniu	praktyki	zawodowej	
w	kilku	szpitalach,		w	1896	r.	przyjął	pracę		lekarza	Kasy	
Chorych	w	karwińskim	zagłębiu	węglowym.	Stale	też	
podnosił	 swoje	kwalifikacje	medyczne,	by	móc	 lepiej	
służyć	zwłaszcza	ubogim	górnikom	zaludniającym	licz-
ne	kolonie	 robotnicze.	Będąc	członkiem	Związku	Ślą-
skich	Katolików,	z	jego	ramienia	wszedł	w	skład	Rady	
Narodowej	Księstwa	Cieszyńskiego.	Udzielał	się	także	
w	Macierzy	Szkolnej.	Po	podziale	Śląska	Cieszyńskie-
go	w	1920	r.	został	prezesem	Macierzy	na	Zaolziu,	od	
1931	był	wiceprezesem.		Główną	jego	troską	był	rozwój	
organizacyjny	Macierzy,	 	 utrzymanie	 polskiego	 szkol-
nictwa	i	wychowania	przedszkolnego,	a	także	dbałość	
o	 oświatę	 wśród	 starszych.	 Troskliwą	 opieką	 otoczył	
także	 jedyne	 polskie	 gimnazjum	w	Orłowej,	 był	 jego	
nieoficjalnym	 lekarzem	 szkolnym,	 prowadził	 zajęcia	
z	 podstawowej	wiedzy	medycznej,	 a	 zwłaszcza	 higie-
ny,	 utworzył	 specjalny	 fundusz	 stypendialny	 dla	 ubo-
gich	 uczniów.	 Działał	 także	 w	 Radzie	 Opiekuńczej,	 
w	Ognisku	 Polskim	w	Dąbrowie	 (1921	 –	 1932),	 sku-
piającym	 okoliczną	 inteligencję.	 Jako	 członek	 założy-
ciel,	wydatnie	wspierał	działalność	Polskiego	Towarzy-
stwo	Turystyczno	-	Sportowego	„Beskid”,	szczególnie	 
w	okresie	budowy	schroniska	na	Kozubowej,	otwartego	
w	1929	r.		Jednogłośnie	został	wybrany	na	prezesa	Rady	
Naczelnej	Polaków	w	Czechosłowacji	 (1935),	koordy-
nującej	działalność	wszystkich	 instytucji	 i	organizacji	
polskich	na	Zaolziu.	Swoim	rzetelnym	podejściem	do	
wszystkich	 powierzonych	 mu	 obowiązków	 i	 ofiarno-
ścią	zjednał	sobie	powszechny	szacunek	i	uznanie	dla	
jego	wysiłków	nie	tylko	jako	lekarza,	ale	ofiarnego	spo-
łecznika.	Przy	pierwszych	wyborach	gminnych	w	1928	
r.	 został	wybrany	 burmistrzem	Karwiny.	Miało	 to	 tra-
giczny	 skutek	w	1939	 r.;	 po	wtargnięciu	 hitlerowców	
do	Karwiny	był	pierwszą	ofiarą	terroru	hitlerowskiego.	
Aresztowany	 już	 2.09	 potem	 bestialsko	 pobity,	 zmarł	 
w	karwińskim	szpitalu	z	odniesionych	ran	11.09.1939	r.	
	 Pozostała	wdowa	Maria,	 z	 domu	Kraus,	 oraz	
dwaj	synowie	Wacław	i	Feliks,		w	przyszłości	profeso-
rowie	uczelni	technicznych	i	córka	Maria,	żona	proku-
ratora	cieszyńskiego,	Józefa	Zuberka.	

***** 
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Wydarzenia parafialne
Pasyjne spotkanie Seniorów w Puńcowie

	 Tradycyjnie	 już,	 jak	 co	 roku,	 w	 niedzielę	
Palmową,	 Seniorzy	 naszego	 puńcowskiego	 filiału-
,wzięli	udział	w	specjalnie	dla	nich	przygotowanym	
nabożeństwie	 pasyjnym.	 Słowem	 Bożym	 tej	 nie-
dzieli	służył	opiekun	ks.	Tomasz	Chudecki.	Seniorzy	
wraz	z	rodzinami	przystąpili	do	stołu	pańskiego,	a	po	
skończonym	nabożeństwie	udali	się	do	salki	na	dru-
gą	część	spotkania.	Tutaj	w	miłej,	przedświątecznej	
atmosferze,	był	czas	na	rozmowę	i	posilenie	się	wiel-
kanocnymi	babkami.	Ksiądz	podzielił	się	refleksjami	
na	temat	zbliżającego	się	Wielkiego	Tygodnia,	oraz	
złożył	zebranym	świąteczne	życzenia.	Na	zakończe-
nie	spotkania,	wszyscy	zostali	obdarowani	kolejnym,	
pasyjnym	wydaniem	książki	ks.	H.	Czembora.		 	
       
	 Był	 to	dla	nas	dobry	 czas,	 ponieważ	mogli-
śmy	jako	jedna,	wielka	Boża	rodzina,	porozmawiać,	
pośmiać	 się,	po	prostu	mogliśmy	cieszyć	 się	 swoją	
obecnością.

Grażyna Smoter
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Kolacja Paschalna 
w filiale Hażlach i Zamarski

	 Ponad	90	osób	uczestniczyło	w	tradycyj-
nej	już	kolacji	paschalnej	we	wtorek	10	kwietnia		
w	 restauracji	 „Folvark	 Klimosz”	 w	 Pogwizdo-
wie.	 	 Całość	 przygotowały	 Filiały	 z	 Hażlacha	 
i	 Zamarsk	 z	 opiekunem	 ks.	 Marcinem	 Podżor-
skim,	a	kolację	prowadził	i	objaśniał	pastor	Kazi-
mierz	Barczuk-	założyciel	i	dyrektor	misji	„Poślij	
Mnie”.	 Początki	 misji	 to	 lata	 dziewięćdziesiąte	
ubiegłego	 wieku	 kiedy	 to	 pastor	 Barczuk	 wraz	
z	żoną	rozpoczął	służbę	wśród	Żydów	w	Polsce,	
w	Rosji	 i	na	Ukrainie.	 	Obecnie	koncentruje	się	
na	 działalności	 	 humanitarnej,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	 Ofiar	 Holokaustu	 i	 ich	 rodzin	
oraz	 działalności	 duszpasterskiej	 służącej	 naj-
większemu	 dobru	 i	 szczęściu	 człowieka,	 jakim	
jest	poznanie	Stwórcy	i	Mesjasza.	
	 Żydzi	otrzymali	nakaz	święcenia	pamiąt-
ki	wyjścia	z	Egiptu.	Czytamy:	A krew [baranka] 
będzie dla was znakiem na domach, gdzie będzie-
cie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was 
zgubna plaga (…) Dzień ten będzie wam dniem 
pamiętnym i będziecie go obchodzili przez wszyst-
kie pokolenia jako ustanowienie wieczne (2	Mojż	
12,13-14).	Istnieje	zbieżność	pomiędzy	żydowska	
paschą	a	chrześcijańską	Wielkanocą		…Na naszą 
wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chry-
stus	(1	Kor.	5,7).
	 Kolację	 rozpoczyna	zapalenie	świec.	Tę	
czynność	może	dokonać	tylko	kobieta,	gdyż	bez	
kobiety	 wnoszącej	 światło,	 historia	 odkupienia	
nie	może	 się	 rozpocząć.	Zapalenie	 świec	 na	 na-
szej	 kolacji	 dokonała	 Pani	 Pastorowa	 Elżbieta	
Podżorska.	Następnie,	 po	 zmówionej	modlitwie,	
Pastor	 Kazimierz	 Barczuk	 przypomniał	 zebra-
nym	historię	wyprowadzenia	narodu	izraelskiego	
z	niewoli	egipskiej.	Naród	Wybrany	przez	Boga	
ma	wspominać	te	wydarzenia	jako	ustanowienie	
wieczne.	 Hebrajskie	 PESACH,	 oznacza	 Omija-
nie.	Pamiętamy,	że	ostatnia	plaga,	najboleśniejsza	
dotknęła	wszystkich	pierworodnych.	Ominęła	zaś	
domy	Izraelitów,	których	odrzwia	i	nadproże	były	
posmarowane	krwią	baranka.	Pierworodni	 takie-
go	domu	ocaleli.	Dlatego	w	każdą	rocznicę	wyj-
ścia	z	Egiptu,	czyli	14	dnia	pierwszego	miesiąca	
Nissan,	 Bóg	 nakazał	 swemu	 ludowi	 święcić	 to	
wydarzenie.	
	 Od	 czasu,	 kiedy	 zburzono	 II	 Świątynię	

(Salomona)	w	 Jerozolimie	 (70	 r.n.e.)	 nie	ma	 arcykapłanów	
oraz	 Lewitów	 i	 służba	 świątynna	 ustała.	 Cała	 ceremonia	
odbywa	 się	 od	 tego	 czasu	 w	 domu,	 a	 jej	 najważniejszym	
elementem	 stała	 się	 tzw.	Wieczerza	 Sederowa	 (hebr.	 Seder	
czyli	 Porządek).	 	 Izraelici	 jedzą	mięso	 pieczonego	baranka	 
z	przaśnym	(niekwaszonym)	chlebem	(macą)	i	gorzkimi	zio-
łami.	Na	talerzu	kładzie	się:	kość,	udziec	barani,	jajko,	gorz-
kie	zioła	(mieliśmy	pietruszkę	zieloną),	charoset	i	zwykłe	zio-
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ła.	Upieczona	kość	barania	symbolizowała	Ofiarę	
Paschalną.	 Podczas	 takiej	 kolacji	 potrawy	 spo-
żywa	 się	 wg	 określonej	 kolejności,	 gdzie	 każda	 
z	nich	ma	swoistą	symbolikę.	Dochodzi	 tu	do	łą-
czenia	różnych	smaków,	od	gorzkości	do	słodko-
ści.	Tak	więc	 radość	z	odzyskanej	wolności	mie-
sza	się	ze	smutkiem,	duma	ze	wstydem,	słodycz	
wyzwolenia	z	goryczą	niewoli.
	 W	domach	żydowskich	Izraela,	osoby	wie-
rzące	usuwają	przed	świętem	PESACH	wszystko,	
co	 kwaśne,	 nawet	 najmniejsze	 znalezione	 okru-
chy	 chleba.	 Podobnie	 w	 tym	 okresie	 również	 
w	domach	chrześcijańskich	też	czyni	się	gruntow-
ne	porządki.	Pozbycie		się	kwasu	symbolizuje	usu-
nięcie		wszystkich	złych	cech	naszego	charakteru	
to	jest		duchowe	oczyszczenie,	pokutę,	rezygnację	
ze	 złych	 postaw.	Maca	 (chleb	 niekwaszony)	 po-
dzielony	 jest	na	 trzy	części	 tak,	aby	każda	część	
chleba	była	osobno.	Tradycja	żydowska	głosi,	że	
górna	maca	symbolizuje	grupę	kapłanów,	środko-
wa	Lewitów,	a	dolna	lud	Izraela.	W	tradycji	chrze-
ścijańskiej	odzwierciedla	to	naukę	o	Trójjedynym	
Bogu	 (	 Bóg	Ojciec,	 Bóg	 Syn	 i	 Bóg	Duch	 Świę-
ty).	Niekwaszony	chleb	-	maca	jest	na	całej	swej	
powierzchni	 ponakłuwana	 a	 nakłucia	 ułożone	 są	
symetrycznie	 w	 pasy.	 Pod	 światłem	 widać	 ma-
lutkie	otworki.	W	tradycji	Żydów	Mesjanicznych	 
i	 chrześcijaństwa,	Mesjasz	z	Nazaretu,	urodzony	
w	 Betlejem	 Judzkim,	 był	 bez	 kwasu,	 bezgrzesz-
ny.	Mesjasz	jako	Baranek	Boży	został	ofiarowany	
za	ludzkość,	za	Żydów	i	Greków	(pogan)	poprzez	
brutalne	pobicie	do	krwi,	ubiczowanie	i	zmaltreto-
wanie	a		Jego	ciało	przekłuto	gwoźdźmi	i	umoco-
wano	do	krzyża.
	 Podczas	 Wieczerzy	 używa	 się	 kielicha	 
z	czerwonym	winem,	przy	czym	mogą	być	cztery	
kielichy,	albo	 też	 jeden	napełniany	czterokrotnie.	
Symbolizuje	 to	 	 cztery	 etapy	 wyjścia	 z	 niewoli.	
Gorzkie	 zioła	 na	 stole	 paschalnym	 symbolizują	
smutek,	 rozczarowanie	 i	 gorycz	 prześladowania.	
Tarty	chrzan	wywołuje	łzy,	ponieważ	przypomina	
o	wielkim	ucisku.	Charoset,	to	potrawa	z	tartych	
jabłek,	 kruszonych	 migdałów,	 orzechów	 i	 wina.	
Ta	 mieszanina	 ma	 przypominać	 glinę	 mieszaną	
ze	 słomą	 z	 jakiej	Żydzi	wyrabiali	 cegły	w	Egip-
cie.	 Karpas,	 zielone	 jarzyny	 (u	 nas	 pietruszka)	
moczona	 w	 słonej	 wodzie	 to	 obraz	 przelanych	
łez	podczas	niewoli.	Bejca,	to	jajo	pieczone	sym-
bolizujące	 zbiorowość	 żydowską,	 jego	witalność	 
i	 bezgraniczną	 wolę	 przetrwania	 na	 przekor	
wszystkim	 przeciwnością	 losu.	 To	 sprzeciw	 wo-
bec	 tych,	 którzy	 chcieli	 unicestwić	 potomków	
Abrahama,	 Izaaka	 i	 Jakuba.	Ważnym	elementem	
programu	Wieczerzy,	 to	 rytualne	 złamanie	macy	

na	połowę,	gdzie	jedna	cześć	jest	owinięta	w	płótno	i	ukryta	
do	końca	kolacji.	To	obraz	ciała	Jezusa.	Kolacja	Paschalna	
kończy	się	szukaniem	schowanego	kawałka	macy.	Tym	zaj-
mują	się	najmłodsi.	Dziecko,	które	znajduje	schowana	macę,	
przynosi	ją	gospodarzowi	(ojcu).	Ma	on	obowiązek	wykupić	
je	i	w	ten	sposób	wynagrodzić	znalazcę.	 	Oprócz	jedzenia	 
i	 picia	 podczas	Wieczerzy	 Sederowej	 słucha	 się	 biblijnej	
opowieść	o	wybawieniu	z	niewoli	egipskiej,	czyli	Hagady	
(hebr.	opowieść).	Hagada	zawiera	elementy	modlitw,	Psal-
mów	i	opisów	czynności	wg	ścisłego	porządku.	Wszystko	to	
ma	być	ciekawe	i	interesujące,	by	prowokować	do	zadawa-
nia	pytań	przez	słuchaczy.	Tym	sposobem	zachęca	się	przede	
wszystkim	 dzieci	 do	 	 zadawania	 pytań	 na	 temat	 wyjścia	 
z	ziemi	egipskiej.	W	naszym	przypadku	kolację	urozmaicały	
pieśni	żydowskie	w	wykonaniu	Zespołu	Bat	Kol.	„Bat	Kol”	
(	znaczy:	Głos	z	Nieba	),	to	zespół	polsko-czeski	założony	
w	2014	roku.	Jego	liderem	i	założycielem	jest	Jacek	Szeli-
ga.	Prezentuje	klasyczną	muzykę	żydowską	oraz	chasydzką.	 
W	swoim	repertuarze	posiada	wiele	znanych	pieśni,	takich	
jak:	Hava	Nagila	(odświętna,	radosna	pieśń	o	życiu),	Hewe-
nu	Shalom	Alejchem	(pokój	niech	będzie	z	wami)	itp.	Myśl	
przewodnia	 ich	 twórczości	 to	 niesienie	 błogosławieństwa	
narodowi	Izraelskiemu	oraz	przemawianie	do	serca	Narodu	
Wybranego,	że	:	„Wasz	Mesjasz	zmienił	nasze	życie”
	 Wspaniałe	wrażenie	-		to	oceny	kolacji	jaki	można	
było	usłyszeć	na	zakończenie.		Dopiero	tutaj	zdaliśmy	sobie	
sprawę	 jak	wiele	elementów	kolacji	paschalnej	wskazywa-
ło	na	Jezusa.		Żydzi	mówią:	Ręką	przemożną	wyprowadził	
Izraelitów	 Pan	 z	 Egiptu,	 z	 domu	 niewoli.	 Chrześcijanie	
wyznają:	Bóg	uwolnił	nas	z	grzechów,	z	niewoli	nałogów.	
Chwała	Bogu	za	Jezusa,	Jego	Syna.	Dla	części	uczestników	
kolacji		studiujących	równocześnie	Biblię	w	ramach	godziny	
biblijnej	w	Zamarskach,	było	to	jeszcze	większe	przeżycie.	
Tak	się	bowiem	złożyło,	iż	w	studium	biblijnym	dotarliśmy	
do	II	Księgi	Mojżeszowej	rozdział	12	opisujący	szczegóło-
wo	święto	Paschy.	Tą	drogą	zachęcam	innych	uczestników	
kolacji	 i	 nie	 tylko	 ich	 do	 udziału	w	 godzinach	 biblijnych	 
w	Zamarskach	(I	i	III	poniedziałek	miesiąca	godzina18)			

                                                                    
  Opracował: Jan Król

Zdjęcia: Magdalena Cendrowska
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Diecezjalna konferencja delegatek Kół Pań

 14	kwietnia	2018	 r.	odbyła	 się	w	Parafii	Ewangelicko-Augs-
burskiej	w	Bielsku	Diecezjalna	Konferencja	Delegatek	Kół	Pań	Die-
cezji	Cieszyńskiej,	która	zgromadziła	35	osób	z	następujących	parafii	
(w	kolejności	alfabetycznej):	z	Bielska,	Białej,	Cieszyna,	Cisownicy,	
Goleszowa,	Istebnej,	Jaworza,	Wisły-	Centrum,	Wisły-	Głębiec.
	 Temat	 spotkania:	 Człowiek	 świadectwa	 dla	 Niepodległej	 	 –	
wplata	się	w	obchody	100-lecia	odzyskania	niepodległości	Polski,	jak	
również	w	 temat	 liturgiczny	Kościoła	 na	 2018	 rok,	 jakim	 jest	 świa-
dectwo	 Kościoła.	 Konferencję	 rozpoczęła	 dk.	 Karina	 Chwastek-Ka-
mieniorz	rozważaniem	Słowa	Bożego	z	1	Mż	50,15-21.	Postać	staro-
testamentowego	Józefa,	 jego	droga	życia,	 trudy,	odrzucenie	 i	miłość	
ponad	wszystko	w	 tworzeniu	mostów	między	 ludźmi	 –	wpisały	 się	 
w	tematykę	tegorocznej	konferencji.
	 W	kontekście	 tych	myśli	 -	 o	 losie	 dr.	 Jana	Władysława	Ku-
bisza	 (1885-1948),	 człowieka	żyjącego	Bożym	Słowem	na	co	dzień	
i	 jego	 wkładzie	 w	 rozwój	 szpitalnictwa	 
w	odrodzonej	po	1918	r.	Polsce	-	 	mówiła	
dk.	Aleksandra	Błahut-Kowalczyk.			
	 Część	 artystyczną	 zaaranżowała	
pastorowa	 Ilona	 Matuszek,	 której	 zespół	
młodzieżowo-dziecięcy	 z	 werwą	 wykonał	
kilka	wielkanocnych	pieśni.
	 Całość	 spotkania	 prowadzonego	
przez	Annę	Wantulok	wypełniły:	wymiana	
doświadczeń	z	poszczególnych	Kół,	śpiew,	
posiłek	 oraz	wspólne	 zdjęcie	 uczestniczek	
konferencji.	Modlitwę	na	zakończenie	zmó-
wiła	i	pobłogosławiła	na	rozejście	się	-	dk.	
Karina	Chwastek-Kamieniorz.	

                                                                    

 Tekst: Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Zdjęcia: Anna Wantulok
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WSPOMNIENIE: 

śp. Ruta Kornelia Lissowska

	 Z	 domu	 Pustówka	 urodziła	 się	 24.03.1941	 r.	 
w	 Cieszynie.	 Ukończła	 LO	 im.	 M.	 Kopernika	 
w	1958	 r.	Rozpoczęło	studia	na	Akademii	Medycznej	
w	Poznaniu,	 ale	 z	 przyczyn	obiektywnych	musiała	 je	
przerwać.	 Pracując	 w	Miejskiej	 Bibliotece	 w	 Cieszy-
nie,	w	Dziale	Opracowania	i	Gromadzenia	Księgozbio-
ru	uzupełniała	swoje	kwalifikacje	zawodowe,	kończąc	 
w	1985	r.	w	Katowicach	dwuletnie	Policealne	Studium	
Bibliotekarskie	 organizowane	 przez	 Centrum	 Usta-
wicznego	Kształcenia	Bibliotekarzy	w	Warszawie.
	 Twórczość	 literacką	 uprawia	 od	 lat	 młodzień-
czych.	Nigdy	 nie	wysyłała	 swoich	 utworów	 do	 prasy	
ani	 nie	 brała	 udziału	 w	 konkursach.	 Zadebiutowała	 
w	 „Nadolziu”	w	 1992	 r.	Do	Klubu	Literackiego	 „Na-
dolzie"	przy	Zarządzie	Głównym	Macierzy	Ziemi	Cie-
szyńskiej	należy	od	1992	r.
	 W	 Konkursie	 Literackim	 ogłoszonym	 przez	
Zarząd	Główny	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej	uzyskała	
wyróżnienie	 za	 swoje	wiersze	w	 kategorii	 osób	 doro-
słych.	W	 roku	 1994	wydała	 drukiem	 tomik	 poezji	 pt.	
„Przebudzenie	".
	 Zdobyte	nagrody:	
	 -	 I	 nagroda	 w	 Konkursie	 Klubu	 Literackiego	
„Nadolzie”	p.	n.	„Konkurs	Literacki	Kolęd	i	Pastorałek	

u	progu	Europy	Du-
cha"	 za	 kolędę	 pt.	
„Zbawiciel	 sie	 nóm	
narodził”		 	
	 -	 Wyróż-
nienie	 w	 PV	 Ogól-
nopolskim	 Kon-
kursie	 Literackim,,	
O	 dzban	 Czarno-
leskiego	 miodu"	
o rgan i zowanym	
przez	 Stowarzysze-
nie	 Pisarzy	 „Re-
nesans”	 z	 siedzibą	 
w	Zwoleniu,	za	wier-
sze:	 „Życzenie”,	 
„Sen	majowy”	i	„Nadzieja".
	 Od	wielu	lat	współpracowała	z	redakcją	„Wie-
ści	 Wyższobramskich”,	 regularnie	 przesyłając	 roz-
ważania	 Biblijne	 oraz	 wiersze,	 nie	 tylko	 o	 tematyce	 
religijnej.	 Bardzo	 kochała	 swoja	 „małą	 ojczyznę”	 -	
Śląsk	Cieszyński.	 Pozostawiła	męża,	 syna	 oraz	wielu	
przyjaciół.	

Miasto Moje

Moje rodzinne miasto, sercem ukochane, 
swą nazwą już cieszysz me ucho. 

Do Ciebie wracam zawsze radosna, 
nieraz z odległych świata dróg. 

Tu moje serce innym bije rytmem. 
Z Tobą się wiążą najmilsze wspomnienia. 
Tu wiatr trawą pachnie i słońce jaśnieje, 

tutaj pod glebą korzenie są moje. 
Zamkowe Wzgórze z Piastową Wieżą, 

Wyższobramski Kościół, wciąż w sercu nosiłam, 
i byłam szczęśliwą jak nikt na świecie, 
kiedy po wędrówkach tu powróciłam. 

Moja Ziemio Cieszyńska, droga, roztomiła, 
nigdy Cię nie opuszczę, bo w tobie tkwi siła. 
Z Ciebie moja radość i chęć do życia płynie. 
Zawsze będę Ci wierną mój piękny Cieszynie. 
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 W	tym	roku		w	Ogólnopolskim	Dniu	Przed-
siębiorczości,	 w	 15-tej	 jego	 edycji,	 wzięło	 udział	
29	 uczniów	 LOTE.	 Ogólnopolski	 Dzień	 Przedsię-
biorczości,	zorganizowany	po	raz	15	jest	projektem,	
który	ma	za	zadanie	stworzyć	uczniom	warunki	do	
podejmowania	 trafnych	 decyzji	 w	 planowaniu	 dal-
szej	 drogi	 edukacyjnej	 i	 zawodowej,	 zweryfikowa-
nia	wyobrażeń	o	danym	zawodzie	oraz	stanowisku	
pracy,	 zrozumienia	 związku	 między	 wykształce-
niem	 i	 karierą	 zawodową,	 bezpośredniego	 pozna-
nia	wymagań	stawianych	pracownikom	na	różnych	
stanowiskach	 oraz	 większego	 zainteresowania	 się	
nauką	i	samokształceniem.	Jak	zwykle	kreatywność	
uczniów	 biorących	 w	 projekcie	 była	 nieograniczo-
na.	Tym	razem	Agata	sprawdzała	kartkówki	i	spraw-
dziany	 z	 języka	 angielskiego,	Małgosia	 bawiła	 się	 
z	 dziećmi,	 Ola	 inwentaryzowała	 zbiory	 cieszyń-
skiego	 muzeum,	 a	 Daniel	 z	 Filipem	 uczestniczyli	
w	 rozprawach	 sądowych	 z	 zakresu	 prawa	 cywilne-
go	 i	 rodzinnego.	Marysia	 zwiedzała	Teatr	Rozryw-
ki	w	Chorzowie,	a	w	nim:	scenę,	kulisy,	garderoby,	
pracownie	 (kapeluszniczą,	 tapicerską,	 krawiecką	
i	 perukarnię),	 magazyny	 z	 kostiumami,	 bibliotekę	
oraz	 pomieszczenia	 biurowe,	 w	 których	 pracowni-
cy	 projektowali	 plakaty	 i	 ulotki	 oraz	 kontrolowali	
finanse	teatru.	Nadia	i	Agata	spotkały	się	z	Markiem	
Niedźwiedzkim	i	uczestniczyły	w	przygotowaniach	
do	 koncertu	 Haliny	 Młynkowej	 w	 Radiowej	 Trój-
ce	 w	Warszawie.	 Przyszli	 „medycy”	 uczestniczyli	 
w	 zakładaniu	 złamanej	 nogi	 na	 wyciąg,	 zajęciach	
gimnastyki	 korekcyjnej	 dla	 niepełnosprawnych	
dzieci,	spędzili	dzień	na	oddziale	patologii	noworod-
ków	i	niemowląt,	obserwowali	badanie	krwi,	moczu	
i	 innych	 płynów	ustrojowych,	 a	Matylda	 na	 bloku	
operacyjnym	 oddziału	 kardiochirurgii	 obserwowa-
ła	 przeszczep	 zastawki	 trójdzielnej	 serca!	 Każdy	 
z	uczniów	otrzymał	certyfikat	udziału	w	Dniu	Przed-
siębiorczości.	Koordynatorką	projektu	 jest	Katarzy-



Informator Parafialny nr 5/2018 (171)

maj 2018  23

na	Piwocha,	nauczycielka	podstaw	przedsiębiorczości.
	 Uczniowie	klas	1.	LOTE	w	Muzeum	Śląskim	
w	Katowicach	zwiedzali	wystawę	pt.	„Wszystko	osiąga	
się	przez	nadzieję.	Kulturowe	dziedzictwo	Reformacji	
na	 Śląsku”.	Wystawa	 została	 przygotowana	 w	 związ-
ku	 z	 rocznicą	 500-lecia	 Reformacji	 i	 podkreśla	 obec-
ność	ewangelików	na	Śląsku.	Przybliża	ich	działalność	
religijną	 -	 ściśle	 połączoną	 z	 powszechną	 edukacją,	 
ich	wpływ	 na	 rozwój	 architektury	 sakralnej,	 	muzyki	
oraz	 popularyzację	 druku.	 Tego	 samego	 dnia	 ucznio-
wie	klas	I	mieli	okazję	zwiedzić	także	Kopalnię	Węgla	
Kamiennego	„Wujek”.	Tą	 swoistą,	 interesującą	 lekcję	
historii	zorganizował	Janusz	Gabryś,	nauczyciel	wos-u	
i	historii.	
	 Sukcesem	 zakończył	 się	 udział	 uczennicy	
LOTE	 –	Andrei	 Cabrera	 Blanco	 w	 	 I	Wojewódzkim	
Konkursie	Wiedzy	o	Hiszpanii,	organizowanym	przez	
I	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Tadeusza	 Kościuszki	 
w	 Mysłowicach.	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 169	
uczniów	z	całego	województwa	śląskiego.	Uczestnicy	
rozwiązywali	 test	 w	 języku	 polskim,	 przygotowując	
się	na	podstawie	 lektury	kilku	pozycji	wydawniczych.	
Zadania	 konkursowe	 były	 na	 bardzo	 wysokim	 pozio-
mie	 i	wymagały	przyswojenia	wielu	 faktów	z	geogra-
fii,	 historii	 oraz	 realiów	 socjo-kulturowych	Hiszpanii.	
Andrea	 Cabrera-Blanco,	 uczennica	 klasy	 1a	 uzyska-
ła	 2.	 miejsce.	 Gratuluję!	 Uczennicę	 przygotowywała	
Dagmara	 Jagucka–Mielke.	 I	 to	 nie	 jedyny	 ich	 sukces	
w	 tym	miesiącu	ponieważ	Andrea	Cabrera-Blanco	zo-
stała	 finalistką	 VI	 edycji	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	
Piosenki	Hiszpańskojęzycznej!	Konkurs	organizowany	
jest	przez	II	LO	im.	Adama	Mickiewicza	w	Raciborzu	
i	cieszy	się	dużym	zainteresowaniem	wśród	uczących	
się	 języka	Cervantesa.	W	konkursie	wzięli	udział	soli-
ści,	duety	i	zespoły	z	bardzo	bogatym	repertuarem	-	70	
zgłoszeń	 z	 całej	 Polski!	 Nasze	 liceum	 reprezentowa-
ły:	 Julia	Banot,	Andrea	Cabrera-Blanco	oraz	Matylda	
Forszpaniak.	Gratulacje!
	 Czy	można	kreatywnie	i	ciekawie	spędzić	wol-
ny	czas	nie	korzystając	choć	przez	moment	z	osiągnięć	
technicznych,	współczesnej	cywilizacji?	Choć	młodym	
ludziom	wydaje	się	to	niemożliwe,	okazuje	się,	że	tak.	
Świat	wirtualny	ma	coraz	większy	wpływ	na	 funkcjo-
nowanie	społeczne.	Dziś	komputer,	tablet	czy	smartfon	
całkowicie	zawładnęły	czasem	wolnym	i	zdominowały	
życie	młodych	Polaków.	I	choć	stały	się	one	nieodzow-
nym	 elementem	 współczesności,	 trzeba	 pamiętać,	 że	
życie	wokół	nas	nie	ogranicza	się	jedynie	do	wirtualnej	
przestrzeni.
	 Inicjatywa	sześciu	uczennic	z	LOTE	jest	próbą	
pokazania,	jak	można	praktycznie	spędzić	wolny	czas	
korzystając	 chociażby	 z	 dodatkowych	 zajęć.	 Projekt	
„DayOff”	 to	 projekt	 społeczny,	 zwracający	 uwagę	 na	
współczesne	 uzależnienie	 dzieci	 i	 młodzieży	 od	 elek-

troniki	 i	 internetu,	 realizowany	w	 ramach	Ogólnopol-
skiej	 Olimpiady	 ”Zwolnieni	 z	 Teorii”.	 	 Dziewczyny	
zorganizowały	kilka	wydarzeń,	m.in.	konkurs	plastycz-
ny	dla	dzieci	i	młodzieży,	prelekcję	dla	rodziców	oraz	
wydarzenie	 zwieńczające	 cały	 projekt,	 czyli	 sobotni	
„DayOff”,	który	miał	miejsce	w	Parku	Pokoju	w	Cieszy-
nie.	Ambitne	 organizatorki	 przygotowały	 wiele	 atrak-
cji:	 warsztaty	 plastyczne,	 ceramiczne	 czy	 rękodzieła,	
dużym	zainteresowaniem	cieszyły	 się	 także	warsztaty	
chemiczne	 i	warsztaty	z	 robotyki,	a	dopełnieniem	wy-
darzenia	były	pokaz	Aikido	i	występ	marżonetek.	Opie-
kunką	 projektu	 jest	 Katarzyna	 Piwocha.	 Sprzyjająca	
pogoda	 spowodowała,	 że	 ilość	 uczestników	przerosła	
oczekiwania	samych	organizatorek.	
	 Przedsiębiorczość	 jest	 cechą	 pani	 Katarzyny	
Piwochy,	 która,	wraz	 z	mężem,	 	 5	 kwietnia	 na	 rynku	
w	Cieszynie	była	główna	koordynatorką	XVIII akcji 
krwiodawstwa	 pod	hasłem	„Zdaj egzamin z życia”, 
która	jak	co	roku	jest	adresowana	do	tegorocznych	ab-
solwentów	szkół	ponadgimnazjalnych	powiatu	cieszyń-
skiego.	Organizatorem	był	Oddział	PCK	w	Cieszynie	
przy	 współpracy	 Regionalnego	 Centrum	 Krwiodaw-
stwa	 i	 	Krwiolecznictwa	 z	Katowic.	Honorowy	patro-
nat	objęli	Starosta	Powiatu	Cieszyńskiego	i		Burmistrz	
Miasta	Cieszyna.	Obsługę	medialną	sprawowali:	„Głos	
Ziemi	Cieszyńskiej”,	„Radio	Bielsko”	 i	portal	 interne-
towy	„OX.PL”.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	wyda-
rzenia	czuwali	wolontariusze	z		Liceum	Ogólnokształ-
cącego	Towarzystwa	Ewangelickiego	z	Cieszyna,	które	
także	jest	partnerem	akcji.	W	tegorocznej	akcji	wzięli	
udział	uczniowie	z	12	szkół.	Z	grupy	217	osób,	które	
zgłosiły	się	do	akcji,	krew	mogło	oddać	135	osób,	co	
pozwoliło	uzyskać	prawie	61	litrów	krwi.	Akcji	krwio-
dawstwa	 towarzyszyło	wiele	atrakcji	przygotowanych	
na	 cieszyńskim,	 a	 uczestnicy	 którzy	wykazali	 się	 em-
patią	i	oddali	cząstkę	siebie	na	pewno	nie	będą,	także	 
w	przyszłości,	obojętni	na	potrzeby	drugiego	człowieka.	
	 Przed	 nami	 czas	matur,	więc	wszystkim	 tego-
rocznym	maturzystom	życzę	wielu	sukcesów!

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Gimnazjum TE

	 Ich	 znak	 rozpoznawczy	 to	 strój	
galowy!	 Plecaki,	 książki,	 telefony	 i	 słu-
chawki	pozostawili	w	szatni.	Do	sali	mogą	
zabrać	 ze	 sobą	 jedynie	 długopis	 lub	 pióro	
z	 czarnym	 atramentem.	 Każdy	 w	 ławce	
siedzi	sam.	Wokół	panuje	nastrój	skupienia	 
i	lekkiego	napięcia…	Tak,	to	trzecioklasiści	
GTE!	Niewątpliwie	ważnym	wydarzeniem	
jak	 co	 roku	o	 tej	 porze	 są	Egzaminy	Gim-
nazjalne.
 
 Podobnie jak ich rówieśnicy  
w całej Polsce (łącznie 349 tysięcy 
uczniów), trzecioklasiści GTE zmagali 
się – w dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 
r. – z testami gimnazjalnymi. W naszym 
gimnazjum do egzaminu przystąpiło 35 
trzecioklasistów. Wszyscy	w	dobrym	zdro-
wiu	 przebrnęli	 przez	 część	 humanistyczną,	
matematyczno-przyrodniczą	oraz	językową.	
Prace	gimnazjalistów	zostaną		sprawdzone	
przez	 zewnętrznych	 egzaminatorów,	 a	 wy-
niki	przysłane	do	szkół	przez	okręgową	ko-
misję	egzaminacyjną	poznamy	15	czerwca	
2018r.	Mocno	trzymamy	kciuki,	aby	każdy	
z	naszych	uczniów	odniósł	 sukces	na	 swo-
ją	miarę	i	aby	wyniki	testu	umożliwiły	mu	
podjęcie	 nauki	 w	 wybranej	 szkole	 ponad-
gimnazjalnej.	
 
	 11	kwietnia	chętni	uczniowie	GTE	
oraz	 uczniowie	 klas	 siódmych	 SPTE	 bra-
li	 udział	 w	 międzynarodowym	 konkursie	 
o	 nazwie:	 	 ‘The	 Big	 Challenge’.	 Jest	 to	
konkurs	 języka	 angielskiego,	 adresowany	
do	uczniów	w	wieku	12-16	lat.	Jego	głów-
nym	celem	 jest	motywowanie	uczniów	do	
nauki	 języka	 angielskiego	 przez	 zabawę.	
Po	wielkim	sukcesie	we	Francji,	gdzie	kon-
kurs	się	narodził,	każdego	roku	w		konkur-
sie	bierze	udział	ponad	560.000	uczniów	w	
Europie!	 	W	naszej	 szkole	w	 	 tegorocznej	
edycji		wzięło	udział	około	35	uczniów.	Test	
konkursowy	odbywa	się	w	trybie	online,	na	
komputerze	 lub	 tablecie	 podłączonym	 do	

Internetu.	Kwestionariusz	testowy	składa	się	z	45	pytań.	Pytania	
sprawdzają	wiedzę	z	zakresu	słownictwa,	rozumienia,	gramatyki	 
i	 ogólnej	 znajomości	 kultury	 anglosaskiej.	 Nad	 prawidłowym	
przebiegiem	konkursu	czuwała	nasza	lektorka	z	USA	–	Leah	Hill,	
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która		zachęcała	uczniów		do	zmagań	ze	swoim	
językiem	ojczystym,	dokarmiając	ich	oryginal-
nymi	Amerykańskimi	Muffins.	Dla	tych,	którzy	
osiągną	wysokie	wyniki	testu,	czekają	ciekawe	
nagrody	–	oczekujemy	z	niecierpliwością!
	 W	 miesiącu	 kwietniu	 ponownie	 zaan-
gażowaliśmy	 się	 	w	ogólnopolską	 akcję	 	Wie-
dzy	na	temat	Autyzmu.	Światowy	Dzień	Auty-
zmu	obchodzony	jest	corocznie	2	kwietnia	od	
2008	 roku.	 Celem	 akcji	 jest	 podnoszenie	 spo-
łecznej	świadomości	na	temat	tego	zaburzenia,	
uznanego	przez	ONZ	za	jeden	z	najpoważniej-
szych	problemów	zdrowotnych	świata	–	obok	
raka,	cukrzycy	czy	AIDS.	Dlatego	w	czwartek	
26		kwietnia	w	ramach	akcji	„Zapal	się	na	nie-
biesko	 dla	 autyzmu”,	 dominującym	 kolorem	
w	 naszej	 szkole	 był	 właśnie	 	 kolor	 niebieski.	
Przy	wejściu	do	szkoły	zostały	zawieszone	nie-
bieskie	balony.	Młodzież	 i	 pracownicy	 szkoły	
zaakcentowali	 swoją	 solidarność	 z	 osobami	
dotkniętymi	autyzmem	przez	niebieski	element	
ubrania.	 Uczennice	 klasy	 1c	 LOTE	 Paulina	
Wawrzacz	 oraz	 Nina	 Woźniak	 przygotowały	
dla	uczniów	GTE	oraz	LOTE	,	zgromadzonych	
w	szkolnej	auli,	ciekawą	prezentację	na	ten	te-
mat.	Starały	 się	przybliżyć	 i	wytłumaczyć	 jak	
funkcjonują	osoby	dotknięte	autyzmem,		jakie	
mają	 problemy,	 jakie	 	 jest	 ich	 postrzeganie	
świata.	Podkreślały,	że	nie	jest	to	ani	gorsze,	ani	
lepsze	postrzeganie.	 Jest	po	prostu	 inne.	Dzię-
kujemy	wszystkim	za	aktywne	włączenie	się	do	
tej	akcji,	a	Samorządowi	Uczniowskiemu	za	jej	
rozpropagowanie.	

Dagmara Jagucka-Mielke

Idziesz przez świat i światu dajesz kształt 
przez swoje czyny

Stanisław Wyspiański
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Szkoła Podstawowa TE

	 Czas	szybko	mija.	W	końcu	nadeszła	długo	oczekiwa-
na	wiosna.	Na	szkolnym	podwórku	zrobiło	się	zielono	i	gwar-
no,	bo	zdecydowanie	częściej	na	nie	wychodzimy,	korzystając	
ze	 słonecznej	 aury.	 W	 związku	 z	 pierwszym	 dniem	 wiosny	
Samorząd	 Uczniowski	 wraz	 z	 opiekunem	 -	 panem	 Piotrem	
Sikorą	 przygotował	 program	 dla	 uczniów	 w	 postaci	 quizów,	
pokazu	wiosennej	mody,	konkursu	na	najlepszy	 	koktajl	wita-

minowy,	 tym	 samym	 zapewniając	 doskona-
łą	 	 rozrywkę.	 Zajęcia	 oparte	 były	 nie	 tylko	
na	 dobrej	 zabawie,	 ale	 także	 wprowadzały	
elementy	 z	 zakresu	 zdrowego	 odżywiania.																																																						
Podobnie	 było	 podczas	 DNIA	 FRANCU-
SKIEGO,	który	przygotowały	klasy	7ab	pod	
okiem	pani	Małgorzaty	Hauptmann.	Gościem	
spotkania	był	 Jean	Claude	–	Hauptmann,	 ro-
dowity	 Francuz,	 który	 z	 humorem	 opowie-
dział	o	obyczajach		i	kulturze	Francji.	Dopeł-
nieniem	była	prezentacja	przygotowana	przez	
uczniów	 na	 temat	 zabytków,	 potraw	 oraz	
zwierząt	pochodzących	z	Francji.	Uczniowie	
mieli	 okazję	 posłuchać	 piosenki	 francuskiej	
oraz	mitów	 i	 stereotypów	o	Francuzach.	Od-
była	się	także	degustacja	serów,	ale	tylko	kil-
ku,	bo	prezentacja	wszystkich	gatunków	nie	
byłaby	możliwa	z	uwagi	na	 ich	ilość.	Jak	to	
powiedział	Jean	Claude	Hauptmann	„jest	ich	
tyle,	co	dni	w	roku”.	
	 Klasy	 2ab	 	 dla	 odmiany	 miały	 zor-
ganizowane	 warsztaty	 z	 pierwszej	 pomo-
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cy	przedmedycznej	przez	 strażaków	z	OSP	Bobrek.	Najpierw	
uczniowie	 zapoznali	 się	 z	 wyposażeniem	 torby	 strażaka,	 
a	 potem	 słuchali	 wskazówek	 dotyczących	 pierwszej	 pomo-
cy,	 następnie	 z	 ogromnym	 zaangażowaniem	 wykonywa-
li	 je	 praktycznie.	 Na	 zakończenie	 spotkania	 każdy	 drugo-
klasista	 otrzymał	 dyplom	 potwierdzający	 odbyte	 szkolenie.																																																																																																																									
Kolejnym	ciekawym	dniem	w	SPTE	był	„Dzień	tęczy”.	Klasy	
piąte	z	paniami:	Alicją	Czauderną	i	Magdaleną	Glac	realizowa-

ły	projekt	edukacyjny	„kompetencje	na	szóst-
kę”.	 Uczniowie	 pracowali	 w	 grupach	 zgod-
nych	 z	 kolorami	 tęczy.	 Każda	 z	 grup	 miała	
przygotowane	 pytania	 i	 konkurencje	 zgodne	
z	 tematem	 projektu:	 malowanie	 tęczowych	
paznokci,	 	 tworzenie	 tęczowego	 napisu	 oraz	
słów	 	 z	 liter	 składających	 się	 na	 zwrot	 „wie-
lobarwna	 tęcza”,	 układanie	 tęczowych	 puz-
zli,	tworzenie.	Kulminacyjnym	punktem	dnia	
było	zdobienie	pierniczków,	a	potem	ich	kon-
sumpcja.		Zabawa	była	przednia	a	V	-	klasiści	
wykazali	się	niezwykłą	kreatywnością.	Pisząc	
o	kreatywności	uczniów,	nie	sposób	pominąć	
ich	 zaangażowania	 w	 różne	 akcje,	 które	 or-
ganizujemy	w	naszej	szkole.	Ostatnio	odbyła	
się	kolejna	zbiórka	makulatury	-	już	po	raz	VI	
-		pod	hasłem	„papier	za	papier”.	Dzięki	zaan-
gażowaniu	naszych	uczniów,	którzy	zbierają	i	
gromadzą	 papier	 cały	 rok,	 aby	 w	 odpowied-
nim	momencie	przywieźć	go	do	szkoły,	znowu	
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nasz	biblioteczny	księgozbiór	powiększy	się	o	nowości	
wydawnicze.			
	 Biblioteka	 to	 jedno	 z	 ulubionych	 miejsc	 na-
szych	 uczniów.	 Niestety	 w	 dobie	 internetu	 książka	
często	„przegrywa”	z	e-bookiem,	ale	nie	dzieje	się	tak		
w	przypadku	Olafa	Woltmana,	który	z	książką	się	nie	
rozstaje,	 a	 jego	 zainteresowania	 historyczne,	 ogrom-
na	praca	 	 i	materiał,	 jaki	przyswoił,	pozwoliły	mu	na	
uzyskanie	 tytułu	 laureata	w	Wojewódzkim	Konkursie	

z	Historii.	Uroczystość		wręczenia	zaświadczeń		przez	
wicekuratora	-	Jacka	Szczotkę	-	odbyła	się	w	Bielsku	
w	Zespole	Szkół	Muzycznych.	 	Należy	podkreślić,	że	
Olaf	 uzyskał	 59	 pkt.	 /	 60	 pkt.	 możliwych	 do	 zdoby-
cia.	 Podczas	 uroczystości	 połączonej	 z	 występami	 ar-
tystycznymi	 uczniów	 Szkoły	 Muzycznej	 znalazło	 się		 
4	uczniów	naszego	gimnazjum,	w	tym	3	absolwentów		
SPTE	 -	 Kamil	 Krzywoń,	 Łukasz	Wesołowski,	 Edyta	
Bolek.	Cieszymy	się	i	gratulujemy.

Joanna Gibiec

Przedszkole TE

	 Tradycją	w	naszym	przedszkolu	stały	się	śnia-
dania	 wielkanocne.	W	 tym	 roku	 w	Wielki	 Czwartek	

dzieci	 razem	 z	 nauczycielami	 pięknie	 udekorowały	 
w	salach	stoliki	do	śniadania.	Na	stołach	pojawiły	się	
tradycyjne	 smakołyki,	 takie	 jak	 jajka,	 szyneczka	 czy	
babki.	Z	pełnymi	brzuszkami	wybraliśmy	się	na	poszu-
kiwanie	zajączka.	Jak	zwykle	biegał	koło	przedszkola,	
a	prezenty	ukrył	w	naszym	ogródku.
	 W	 	 dwa	 kolejne	 marcowe	 czwartki	 dwie	 naj-
starsze	 grupy	 	wybrały	 się	 na	 kolejne	warsztaty	 orga-
nizowane	 w	 siedzibie	 ZPIT	 o	 tematyce	 świątecznej	
i	 wiosennej.	 Spotkania	 są	 bardzo	 ciekawe	 -	 uczymy	
się	 tańców	 cieszyńskich,	 robimy	 place	 plastyczne,	 
a	do	pokrzepienia	naszych	żołądeczków	Panie	z	zespo-
łu	 przygotowują	 pyszne	kanapki.	W	marcu	wszystkie	
przedszkolaki	były	także	w	czeskim	teatrze	„Těšínské	
divadlo”	 na	 przedstawieniu	 „O	 zbójniku	 Ondraszku”.	
Spektakl	 opiera	 się	 na	 znanej	 legendzie.	 Od	 samego	
początku	przykuwał	uwagę	dzieci.	Pojawiają	się	ubrani	
w	zabawny	sposób	aktorzy,	starają	się	oni	zachowywać	
cicho.	 Tworzona	 na	 oczach	 widzów	 opowieść	 przed-
stawia	 losy	 tytułowego	 zbójnika.	 Bohater	 twierdził,	
że	świat	kocha	 tylko	pięknych	 i	bogatych.	To	nie	 jest	
prawda.	Ważniejsze	jest	posiadanie	dobrego	serca.	Le-
genda	 o	Ondraszku	 jest	 bajką,	 która	 uczy	 tej	 prawdy.	
Nauczyciele	 na	 bieżąco	 komentowali	 zachowania	 po-
staci.	 Przybliżali	maluchom	wartości,	 jakimi	 powinni	
się	kierować.	Podkreślali,	że	nie	należy	śmiać	się	z	lu-
dzi	biednych,	którzy	są	samotni	i	nieszczęśliwi.
 
	 Mimo	 wzruszającego	 przesłania	 płynącego	
ze	 spektaklu,	 został	 on	 utrzymany	 w	 wesołym	 tonie.	
Niewątpliwie	 przyczynili	 się	 do	 tego	 aktorzy,	 którzy	 
w	 przedstawieniu,	 oprócz	 własnej	 gry,	 używali	 także	
kukiełek.	 Lalki	 przyciągały	 uwagę	 dzieci	 i	 przywoły-
wały	 na	 ich	 twarze	 uśmiech.	Wywoływały	 też	 wiele	
emocji.	
	 Ogromnym	walorem	była	również	muzyka	od-
zwierciedlająca	uczucia,	 jakie	 towarzyszyły	w	danym	
momencie	 widzom.	 Swój	 wkład	 w	 zachowanie	 opty-
mistycznej	atmosfery	miał	też	taniec	i	śpiew	piosenek,	
który	spotkał	się	z	dużym	entuzjazmem	dzieci.

Grażyna Podżorska
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 8	marca	w	Przedszkolu	Towarzystwa	Ewangelickiego	od-
był	 się	Dzień	 otwarty.	Na	 spotkanie	 przyszły	 zainteresowane	 na-
szym	przedszkolem	dzieci	z	rodzicami.	Zaproponowane	aktywno-
ści	zostały	podzielone	na	trzy	części.	W	jednej	sali	dzieci	bawiły	
się	instrumentami	–	jak	na	nich	grać	i	 	w	jaki	ciekawy	sposób	je	
wykorzystać	 w	 zabawie.	 Pomimo	 że	 wszyscy	 byli	 w	 placówce	
pierwszy	 raz,	 maluchy	 bardzo	 chętnie	 uczestniczyły	 w	 zabawie.	
Drugą	atrakcją	wieczoru	były	zabawy	logopedyczne	i	zabawy	na	
dywanie	 interaktywnym.	Magiczny	 Dywan	 to	 zintegrowany	 sys-
tem	czujników	ruchu,	który	zawiera	w	sobie	projektor,	komputer	 
i	moduł	interaktywny.	Jego	funkcjonalność	umożliwia	szerokie	za-
stosowanie	w	 pomieszczeniu	 na	 	 jednolitym	 podłożu.	Obraz	wy-
świetlany	na	podłogę	tworzy	wirtualny	„magiczny	dywan”,	na	któ-
rym	uczestnicy	przeżywają	wspaniałe	przygody,	począwszy	od	gier	
i	zabaw	ruchowych.	Ostatnia	aktywność	zaproponowana	dzieciom	
to	zabawy	sensoryczne.	Zabawy	sensoryczne	nie	są	skomplikowa-
ne	i	nie	wymagają	zaopatrzenia	się	w	specjalistyczne	sprzęty.	Ich	
główne	zadanie	to	dostarczenie	dziecku	poprzez	zabawę	różnorod-
nych	bodźców	wspomagających	integrację	jego	zmysłów	oraz	ich	
rozwój.	Tym	samym	mają	na	celu	zachęcenie	go	do	polegania	na	
ich	współpracy	przy	wykonywaniu	kolejnych	zadań	i	poznawaniu	
świata.	Dzieci	bardzo	chętnie	brały	udział	we	wszystkich	zabawach	
czasem	 z	 pomocą	 rodziców.	 Spotkanie	 skończyło	 się	 degustacją	
przedszkolnych	wypieków,	kawą	 i	herbatą.	Rodzice	zostali	 także	
zapoznani	z	ofertą	przedszkola.
	 Naszym	 przedszkolakom	 proponujemy	 ciekawe	 zajęcia	
edukacyjne	oparte	o	nowatorską	koncepcję	pracy,	mnóstwo	zajęć,	
ciekawe	imprezy	i	warsztaty	dla	dzieci	i	rodziców,	bezpieczną	i	ci-
chą	lokalizację,	własne	dwa	ogrody,	nauczycieli	o	wysokich	kwali-
fikacjach,	bogatą	bazę	dydaktyczną	oraz	domową	kuchnię.	Dbamy	
o	rozwój	naszych	przedszkolaków,	gwarantujemy	wysoki	poziom	
wychowania	 i	 kształcenia,	 zapewniamy	 bezpieczeństwo,	 zachę-
camy	do	działania	 i	osiągania	sukcesu,	kształtujemy	świadomość	

Dzień otwarty w Przedszkolu  
Towarzystwa Ewangelickiego

artystyczną	i	wrażliwość	estetyczną,	pogłę-
biamy	 zdolność	 twórczego	 myślenia,	 uła-
twiamy	 poznawanie	 i	 zrozumienie	 siebie,	
własnych	uczuć	i	emocji.
	 Zapraszamy	 do	 naszego	 przed-
szkola	dzieci	do	najmłodszej	grupy	oraz	do	
starszych	–	są	wolne	pojedyncze	miejsca.

Grażyna Podżorska
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Grażyna Podżorska

	 Kwiecień	w	przedszkolu	 obfitował	w	gości.	
Jako	 pierwsi	 po	 świętach	 odwiedzili	 nas	 maskotka	
policyjna	Sznupek,	z	panią	i	panem	policjantem.	Te-
matem	numer	 jeden	 było	 bezpieczeństwo	dzieci	 na	
drogach,	 lecz	 nie	 obyło	 się	 bez	 wielu	 pytań	 przed-
szkolaków	dotyczących	codziennej	pracy	policjanta.	
Pani	policjantka	rozmawiał	z	dziećmi	o	bezpiecznych	
zachowaniach	 na	 drogach,	 przypomniała	 jak	 prawi-
dłowo	przechodzić	przez	 jezdnię,	 jak	 zachować	 się,	
gdy	zaczepi	nas	obca	osoba	oraz	zwróciła		uwagę	na	
korzyści	płynące	z	noszenia	ubrań	i	obuwia	posiada-
jącego	 elementy	 odblaskowe.	 Największym	 jednak	
zainteresowaniem	cieszyły	się	wśród	maluchów	opo-
wiadania	o	codziennej	pracy	policji	oraz	demonstra-
cja	sprzętu	policyjnego.	Dzięki	takim	spotkaniom	na	
pewno	żaden	 z	przedszkolaków	nie	będzie	obawiał	
się	 spotkania	 z	 funkcjonariuszem.	 Policjant	 będzie	
kojarzył	się	dzieciom,	 jako	osoba,	której	nie	należy	
się	bać	i	do	której	zawsze	i	w	każdej	sytuacji	można	
zwrócić	się	o	pomoc.
	 Kolejnymi	 gośćmi	w	 przedszkolu	 byli	 pani	
Mariola	 i	 Grzegorz	 Ptak,	 którzy	 przeprowadzili	 
z	dziećmi	warsztaty	pt.„Muzyka	lasu”
-	Warsztaty	dla	dzieci	(dostosowane	do	wieku	grupy)	
przybliżające	świat	leśnych	mieszkańców	za	pomocą	
muzyki,	malarstwa,	tańca	i	teatru.	
-	Wczuwanie	się,	poznawanie	charakteru	wybranych	
ptaków	za	pomocą	różnorodnych	form	wyrazu.
-	Przybliżanie	tajemnic	ptasiej	migracji	poprzez	teatr	
i	dramę.	
-	 Uwrażliwianie	 na	 problemy	 związane	 z	 przyrodą	 
i	ekologią.
	 19	i	20	kwietnia	wybraliśmy	się	na	wyciecz-
ki	do	 skansenu	w	Ochabach.	Tam	uczestniczyliśmy	
w	warsztatach	wiosennych.	Pierwszym	punktem	na-
szej	wycieczki	było	szukanie	oznak	wiosny	na	drze-
wach,	w	polu	i	przede	wszystkim	pod	dachem	gdzie	
oglądaliśmy	 pod	 czujnym	 okiem	 właściciela	 uwite	
gniazdko.	Następnie	każde	z	nas	pomalowało	sobie	
doniczkę	 w	 której	 później	 zasialiśmy	
sobie	 rzodkiewkę.	 Największą	 atrakcją	
było	samodzielne	sianie	zboża	na	polu.	
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Chóry, muzyka ...
Koncert Pasyjny w Kościele Jezusowym

	 W	niedzielę	palmową	25	
marca	 2018	 roku	 o	 godz.	 17.00		 
w	Kościele	Jezusowym	rozpoczął	
się	 zapowiadany	wcześniej	 i	bar-
dzo	 oczekiwany	 Koncert	 Pasyj-
ny.	Wystąpiły	na	nim	dwa	chóry	
z	 naszej	 parafii:	 Chór	Kościelny	
pod	dyr.	Joanny	Sikory	i	Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny	pod	dyr.	
Piotra	 Sikory.	 Tegoroczny	 kon-
cert	zaszczycili	swoją	obecnością	
znakomici	 goście:	 Chór	 Miesza-
ny	 „Echo”	 z	 Zebrzydowic	 pod	
dyr.	 Jadwigi	 Sikory,	 	 organista	 
z	Raciborza	Arkadiusz	Popławski	
oraz	 poetka	 Beata	 Sabath.	 Nie	
była	 to	 pierwsza	 wizyta	 tych	 ar-
tystów	w	Cieszynie,	znają	oni	już	
atmosferę	 naszego	 kościoła	 jego	
akustykę	 i	brzmienie	naszych	or-
ganów,	wystąpili	bowiem	na	 jed-
nym	z	koncertów	w	ramach	akcji	„Ratujmy	Organy	
Kościoła	Jezusowego”	w	styczniu	2013	r.
	 Spotkanie	 poprowadził	 nasz	 proboszcz	 ks.	
Janusz	Sikora.	Słuchacze	 zebrani	 tego	popołudnia	 
w	naszej	pięknej	 świątyni	byli	 świadkami	niezwy-
kłego	 wydarzenia	 muzycznego.	 Byliśmy	 uczest-
nikami	wspaniałej	 	 uczty	 duchowej,	 dzięki	 której	
jeszcze	głębiej	mogliśmy	przeżywać	ten	czas	przy-
gotowania	 do	Wielkiego	Tygodnia.	 Zatrzymać	 się	
na	 chwilę,	 posłuchać,	 pomyśleć	 i	 dzięki	 muzyce	
wspólnie	zbliżyć	się	z	pokorą	pod	krzyż	Chrystusa.
	 Na	program	składały	się	różnorodne	pieśni	
pasyjne	w	wykonaniu	chórów,	piękne	improwizacje	
organowe	mistrza	Popławskiego	oraz	słowa	z	serca	
płynące	poprzez	poezję	Beaty	Sabath.
	 W	pierwszej	części	zaprezentowały	się	na-
sze	 parafialne	 zespoły.	 Wyższobramski	 Chór	 Ka-
meralny	wykonał		trzy	pieśni	a	capella	oraz	utwór		
pt.	 „Gdy	 patrzę	 na	 cudowny	 krzyż”	 Feliksa	Men-
delssohna	 z	 towarzyszeniem	 fortepianu.	 Chór	Ko-
ścielny	zaśpiewał	niezwykłą,		przejmującą		kompo-
zycję	 Stanisława	Moniuszki	 „Oto	 drzewo	 krzyża”	 
z	akompaniamentem	Wojciecha	Wantuloka	na	orga-
nach	i		piękną	solową	partią	tenora	w	interpretacji	
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Piotra	Sikory.
	 W	 drugiej	 części	 wieczoru	 nasi	
goście	 z	 Zebrzydowic	 wykonali	 sześć	
utworów	 pasyjnych	 wśród	 których	 za-
brzmiały	 m.in.	 „Parce	 Domine”	 Feliksa	
Nowowiejskiego,	 „Miserere”	 Antonio	
Lottiego	 ,	 	 „Bądź	mi	 litościw”	 i	 „Krzyżu	
Święty”	w	opr.	Arkadiusza	Popławskiego	
oraz	na	zakończenie	piękna	pieśń	pt.	„Sta-
ry	krzyż”.
	 Występy	chórów	przeplatane	były	
improwizacjami	 organowymi	 na	 tematy	
znanych	 pasyjnych	 melodii.	 Mogliśmy	
usłyszeć	 -	 „Ludu	 mój	 Ludu”,	 „Na	 krzy-
żum	przelał	krew”,	„O	najmilszy	Jezu	mój”	
i	 	„Pod	krzyż	Twój	pójdę”	w	interpretacji	
znakomitego	wirtuoza	Arkadiusza	Popław-
skiego,	 który	 w	 niezwykły,	 sobie	 tylko	
znany	 sposób,	 	 potrafi	 wydobyć	 z	 nasze-
go	instrumentu	to,	co	jest	w	nim	najlepsze	 
i	 najpiękniejsze.	 Jak	 sam	 mówi,	 jest	 coś	 
w	naszych	organach	co	sprawia,	że	zarów-
no	grający	jak	i	słuchacze	czują	niezwykłą	
Bożą	bliskość	i	opiekę.
	 Klamrą	 spinającą	 wieczór	 były	
dwie	 pieśni	 wspólne	 chórów.	 Pierwsza	
zabrzmiała	„Lacrimosa”	z	Requiem	–		nie-
dokończonego	 dzieła	 wielkiego	 Wolfgan-
ga	Amadeusza	 Mozarta,	 którą	 	 wykonali	
wspólnie	 chór	mieszany	 Echo	 i	 	Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny.
„Dziękuję	Ci	mój	Boże	za	krzyże	i	za	zno-
je..”	-		te	słowa	autorstwa	Marii	Konopnickiej	do	muzyki		ks.	Adama	
Hławiczki	mogliśmy	usłyszeć	w	ostatniej	wspólnej	pieśni.	Wykonały	
ją	wszystkie	trzy	grupy	śpiewacze	połączone	w	jeden	pięknie	brzmiący	
Mega	Chór.
Po	wysłuchaniu	ostatniej	improwizacji	organowej	czekała	na	wszyst-
kich	bardzo	miła	niespodzianka.
 Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej 
przyznał Srebrną Honorową Odznakę Naszej Pani Dyrygent Joan-
nie Sikorze. Za 35 lat prowadzenia chórów ewangelickich na Śląsku 
Cieszyńskim, za propagowanie i rozpowszechnianie kultury muzycz-
nej, za rozśpiewanie serc na chwałę Bogu i radość ludziom – te miła 
słowa skierowała do nagrodzonej pani dr Jadwiga Sikora, pełniąca 
funkcję wiceprezesa związku ds. chórów.
	 My	–	skupieni	wokół	naszej	dyrygentki	śpiewacy	-	cieszymy	
się	ogromnie,	gratulujemy	serdecznie		i	dziękujemy	Ci	kochana	Asiu	
za	Twoją	nieocenioną	pracę,	zaangażowanie,	anielską	cierpliwość,	po-
święcony	czas,	uśmiech	i	wielkie	serce.
	 Tym	miłym	akcentem	i	wspólną	modlitwą	zakończyliśmy	te-
goroczne	spotkanie	z	muzyką	i	poezją	czasu	pasyjnego.

Tekst: Grażyna Mrowiec
Zdjęcia: Pavla Chudecka i ks. Tomasz Chudecki

Organista z Raciborza Arkadiusz Popławski
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Świąteczne koncertowanie

	 Okres	Postu	to	czas	regularnych	prób	oraz	
szlifowania	 trudnych	 tekstów	 piosenek,	 przez	
chórek	Hosanna.	Dzieci	 jak	co	roku	przygotowu-
ją	się,	by	wystąpić	na	nabożeństwie:	w	Niedzielę	
Palmową	i	w	Wielkanoc.	
	 Podczas	prób	ważna	jest	także	chwila	od-
poczynku	 i	 nabrania	 sił	 do	 dalszego	 śpiewu.	Na	
każdej	 próbie	 mamy	 przerwę	 na	 coś	 słodkiego:	
cukierka,	batonika,	ciastko	itp.	W	tym	roku	przed-
dzień	Świąt	Wielkanocnych	dzieci	 otrzymały	od	
pani	 kurator	 Małgorzaty	 Syrokosz	 drobne	 upo-
minki,	 jajko	 niespodziankę	 oraz	 małego,	 czeko-
ladowego	 kurczaczka.	 Ogromna	 radość	 i	 nagły	
przypływ	chęci	do	dalszej	pracy	przez	dzieci	był	
nieoceniony.	Za	 tą	miłą	niespodziankę	pani	Mał-
gosiu	bardzo	dziękujemy.
	 W	 Wielkanoc	 mali	 chórzyści	 wystąpili	 
w	 towarzystwie	 zespołu	 składającego	 się	 z	 Jana	
Walicy,	Mateusza	Maliny	i	Mateusza	Brzeżyckie-
go.	Wam	 również	 chcieliśmy	 bardzo	 serdecznie	
podziękować,	bo	bez	Was	 ten	występ	by	 się	nie	
udał.	Melodyjne	dźwięki	pianina,	 rytmiczne	ude-
rzenia	kahonu	oraz	żywe	szarpnięcia	gitary	nadały	
naszemu	występowi	radosny	charakter.	
	 Po	świętach	zabraliśmy	się	znów	do	ćwi-
czenia	nowych	piosenek.	
	 Serdecznie	 zapraszamy	 dzieci	 oraz	 mło-
dzież,	chętną	i	lubiącą	śpiewać,	na	próby	odbywa-
jące	się	w	każdą	sobotę	o	godzinie	10:00	w	salce	
naprzeciwko	kancelarii	parafialnej.	

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

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

zaprasza na koncert muzyki poważnej w dniu 24 maja br. 
o 19:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Chór składa się z 36 
uczniów wyselekcjonowanych spośród sześćdziesięcioosobowego chóru koncertowe-
go i prezentować będzie utwory Rheinbergera, Bacha, Stopforda, Williama Billing-
sa, Alice Parker, Paula Manza, Bartholomew, Bergera i innych. Wstęp na koncert 
jest wolny, podczas koncertu zbierane będą dobrowolne składki na poczet kosztów 
międzynarodowego tournee chóru.

Chór „Singing Saints” 

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

Bezsenna NOC

	 W	 wielkosobotnią	 noc	 młodzież	 starsza	 
i	 młodsza	 z	 okolicznych	 parafii	 usiadła	 w	 ławkach	
ustrońskiego	 kościoła,	 żeby	 wspólnie	 przypominać	
sobie	 zmartwychwstanie	 Jezusa	 i	 to,	 co	 miało	 ono	
na	celu.	W	tym	roku	głównym	motywem	Bezsennej	
Nocy	była	woda	i	jej	oczyszczające	właściwości.		
	 Dowiedzieliśmy	 się	 o	 chemicznych	 właści-
wościach	wody,	 a	 także	 o	 tym,	 jakie	 znaczenie	ma	
ona	z	biologicznego	punktu	widzenia	–	dla	naszych	
organizmów	 i	 dla	 przyrody.	 Jezus	 i	 jego	 śmierć	 na	
krzyżu	może	zadziałać	na	nasze	grzechy	jak	woda	na	
brud.	Mogliśmy	doświadczyć	tego	działania	podczas	
spowiedzi	i	komunii	świętej.	Zobaczyliśmy	również	
krótki	 film,	w	 którym	 parafianie	 z	Ustronia	mówili	 
o	swoim	życiu	z	Bogiem.
	 W	 śpiewie	 prowadził	 nas	 zespół	 Soli	 Deo	
Gloria	z	Ustronia.	Mniej	znane,	za	to	świetnie	zaaran-
żowane	piosenki	dały	czas	żeby	wspólnie	pośpiewać,	
ale	także	na	chwile	refleksji.
	 Na	wydarzeniu	ważną	 rolę	 odegrała	 techno-
logia.	 Dzięki	 kamerom	 mogliśmy	 zobaczyć	 w	 po-
większeniu	przeprowadzane	doświadczenia,	a	ludzie	
z	 całego	 świata	mogli	 obejrzeć	 transmisję	 na	 żywo.	
Miłym	i	zaskakującym	akcentem	było	błogosławień-
stwo	udzielone	z	Olsztyna	przez	księdza	Łukasza	Sta-
chelka	przez	Internet.
	 Zarówno	Bezsenna	Noc,	 jak	 i	 inne	 imprezy	
organizowane	 przez	 CME	 to	 bardzo	 wartościowy	
czas.	Warto	wybrać	się	na	nie	przy	następnej	okazji.

Tekst: Jan Walica
Zdjęcia: ox.pl
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„Noc filmowa” w cieszyńskiej parafii

	 Dnia	7	kwietnia	br.,	po	spotkaniu	cieszyńskiej	
grupy	młodzieżowej,	w	sali	na	2	piętrze	odbyła	się	noc	
filmowa.	 Pokazy	 rozpoczęły	 się	 po	 przedstawieniu	
tematu,	 który	 dla	 kolegów	 i	 koleżanek	 przygotował	
Krzysztof	 Londzin.	 Uczeń	 poruszył	 niełatwy	 wątek	
przeklinania	 wśród	 młodzieży	 i	 dorosłych	 (dokładne	
streszczenie	 wszystkich	 omawianych	 tematów	 znaj-
dziecie	 na	 naszym	 Facebook-u	 „Młodzieżówka	 Cie-
szyn”.
	 Przed	 pierwszym	 filmem	 zgromadzeni	 zaopa-
trywali	 się	 w	 smaczne	 przekąski.	 Ku	 uciesze	 miło-
śników	kina	 zamówiono	pizzę.	Seanse	 rozpoczęły	 się	 
o	20.00.	Na	pierwszy	ogień	obejrzeliśmy	film	z	gatunku	
science-fiction,	pt.	Marsjanin	w	reżyserii	Ridleya	Scot-
ta.	Akcja	przenosi	nas	na	planetę	Mars,	gdzie	stacjonują	
astronomowie.	 Podczas	 wykonywania	 badań	 nadcho-
dzi	potężna	burza.	Piątce	badaczy	udaje	się	wskoczyć	
do	statku	i	uruchomić	maszynę.	Niestety	na	czerwonej	
planecie	 utkwił	 ostatni	 z	 członków	 załogi.	 Odosob-
niony	 astronauta	 pozostaje	 sam	na	 sam	z	 czerwonym	
piaskiem.	Możliwość	 życia	 na	 obczyźnie	 zawdzięcza	
ogromnym	 zapasom	 pozostawionym	 przez	 resztę	 ze-
społu.	Czy	wrócił	na	Ziemię?	Dowiecie	się,	jeśli	obej-
rzycie.	Film	warto	zobaczyć	ze	względu	na	piękne	sfil-
mowanie	powierzchni	Marsa.	
	 Następna	 pozycja	miała	 zabarwienie	 religijne.	
Film	 „Chata”	 to	według	mnie	 jeden	 z	 seansów,	 które	
powinien	przeżyć	każdy	Chrześcijanin.	Odnosi	się	do	
sfery	 porozumienia	 między	 Bogiem,	 a	 człowiekiem.	
Pokazuje	 jak	wskutek	 przeżytej	 tragedii	 osoba,	mniej	
lub	bardziej	wierząca,	może	popaść	w	depresję	i	zwąt-
pić	 w	 istnienie	 Stwórcy.	 Bóg	 jednak	 żyje	 w	 każdym	 
z	 nas,	 zna	 nasze	 smutki	 oraz	 	wrażliwe	 punkty.	 Film	
doskonale	 ukazuje	 nie	 tylko	 obraz	miłości	Bożej,	 ale	
nawet	 niewiarygodne	 wcielenia	 Boga	 Ojca,	 Jezusa	 i	
Ducha	Świętego.	„Chata”	to	bardzo	mocny	film,	mogą-
cy	wzmocnić	twoją	wiarę	w	Najwyższego.
	 Na	 rozluźnienie	 po	 zmuszającym	 do	 myśle-
nia	filmie	„Chata”	przyszedł	czas	na	opowieść	o	„nie-
grzecznym”	misiu.	„Tedd	2”	to	komedia	bogata	w	żarty	
potrafiące	 rozśmieszyć	 największych	 twardzieli.	 Plu-
szowy	miś	 walczy	 w	 sądzie	 o	 tytuł	 posiadacza	 praw	
człowieka,	aby	móc	zawrzeć	związek	małżeński.	Pozy-
cja	idealna	na	piątkowy	wieczór.
	 Później	na	ekranie	została	wyświetlona	„Iluzja	
2”	 z	 gatunku	 filmów	 akcji.	 Jest	 to	 poniekąd	 kontynu-
acja	filmu	„Iluzja”.	Czterej	jeźdźcy	zostają	zwerbowani	
przez	geniusza	 technologicznego	 i	 zmuszeni	 do	doko-
nania	 najbardziej	 niewiarygodnego	 skoku	 rabunkowe-
go	w	ich	karierze.	Mocne	kino	dla	głodnych	pościgów,	

intryg,	 stre-
sowych	 sytu-
acji	 czy	 walki	 
z	czasem.
	 J a k o	
ostatni	 wy-
e m i t o w a n o	
film	 „Miasto	
44”.	 Młodzi	
ludzie	 marzą	 
o	 życiu	w	wol-
nej	 Warsza-
wie.	 Wszczęte	
zostaje	 krwa-
we	 powstanie	
warszawskie.	
Otwarta	 walka	
z	 okupantem	
kończy	 się	 jednak	 tragicznie.	 Podczas	 gdy	 stolica	 zo-
staje	 zrównana	 z	 ziemią,	 rosyjska	 armia	 stacjonująca	
nieopodal	 rzeki	 Wisły	 nie	 udziela	 pomocy	 powstań-
com,	a	zapowiadane	wsparcie	sojuszników	dociera	do	
krwawiącego	 miasta	 bardzo	 opornie.	 Film	 opowiada	 
o	powstańcach	w	sile	wieku.	Ukazuje	 ich	brawurowy	
stosunek	do	walki,	odczucia	oraz	reakcje	w	ekstremal-
nych	sytuacjach.	Myślę,	że	każdy	Polak	obowiązkowo	
powinien	 obejrzeć	 determinację,	 ból	 i	 cierpienie	 wal-
czących	o	dobro	narodu	w	filmie	„Miasto	44”.
	 Pokazy	filmowe	 trwały	od	zachodu	do	wscho-
du	słońca.	Najwytrwalsi	zobaczyli	całą	piątkę.	Niektó-
rzy	w	międzyczasie	ucięli	sobie	drzemkę	lub	wyszli	na	
spacer.	Według	mnie	noc	filmowa	była	dobrym	pomy-
słem.	Każdy	film	wnosi	do	naszego	życia	zalążek	pew-
nych	nowych	doświadczeń,	uczuć	lub	refleksji,	dlatego	
warto	od	czasu	do	czasu	wybrać	się	na	mały	maraton	
filmowy.

                                                 
Krzysztof Londzin
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Konfirmanci w Jaworniku

	 W	 dniach	 13-14	 kwietnia	 odbył	
się	wyjazd	tegorocznych	konfirmantów	do	
Wisły	 Jawornika.	W	 piątek	 o	 15.30	wyje-
chaliśmy	 autokarem	 z	 Placu	Kościelnego.	
Gdy	dotarliśmy	na	miejsce,	ustaliliśmy,	kto	
z	kim	chce	dzielić	pokój.	Następnie	odbyło	
się	 krótkie	 spotkanie	 organizacyjne.	 Póź-
niej	 mieliśmy	 trochę	 czasu,	 który	 mogli-
śmy	wykorzystać	w	różny	sposób:	na	przy-
kład	grając	w	gry	planszowe,	grając	w	piłkę	
nożną	czy	koszykówkę,	czy	też	rozmawia-
jąc	i	tym	samym	integrując	się	ze	sobą.	
	 Wczesnym	wieczorem	spędziliśmy	
trochę	 czasu	 przy	 ognisku,	 piekąc	 kiełba-
ski	i	pianki.	Około	godziny	22.00	nastąpiła	
projekcja	 filmu	 „Old-fashioned".	 Potem	
mieliśmy	chwilę	na	doprowadzenie	się	do	
porządku	 i	 grzeczne	 pójście	 spać.	 Kolej-
nego	dnia	o	8.30	zjedliśmy	porządne	śnia-
danie,	które	miało	dostarczyć	nam	energii,	
gdyż	 tego	 dnia	 odbyliśmy	wycieczkę	 gór-
ską	 na	 Soszów.	 Po	 śniadaniu	 spotkaliśmy	
się	w	celu	wybrania	pieśni	konfirmacyjnej.	
Po	 tym	 szybko	 zabraliśmy	 niezbędne	 rze-
czy	i	wyruszyliśmy	w	góry.	Oczywiście,	po	
drodze	nie	zabrakło	nam	czasu	na	zjedzenie	
lodów.	W	górach	spędziliśmy	około	trzech	
godzin.	Wszyscy	zmęczeni,	wróciliśmy	na	
obiad	do	ośrodka,	a	później	zaczęliśmy	pa-
kować	 swoje	 rzeczy,	 ponieważ	 nasza	 wy-
cieczka	już	dobiegała	końca.	
	 Do	 Cieszyna	 wróciliśmy	 około	
godziny	16.00,	pełni	radości,	że	mogliśmy	
spędzić	 ze	 sobą	 ten	 czas,	 integrując	 się	 
i	jeszcze	lepiej	poznając	się	nawzajem.

Tekst: Sandra Sojka
Zdjęcia: ks. Tomasz Chudecki
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Sprostowanie

 W	numerze	 kwietniowym	Wieści	Wyższobramskich,	w	 relacji	 z	finału	Ogólnopolskiego	Kon-

kursu	Biblijnego	„Sola	Scriptura”	popełniłem	błąd	podając	wyniki	plastycznej	części	konkursu.	Przez	

pomyłkę	w	artykule	podane	zostały	wyniki	zeszłorocznej	edycji.	Za	zwrócenie	uwagi	bardzo	dziękuje.	

W	tym	roku	w	plastycznej	części	konkursu,	zwycięzcami	i	wyróżnionym	zostali:

1	miejsce	Miłosz	Mikos	(Ustroń,	kl.	II	),	2	miejsce	Piotr	Gałwa	(Opole,	kl.	III)	3	miejsce	Hubert	He-

inrich	(Jaworze,	kl.	II),	4	miejsce	Pola	Pustelnik	(Ustroń,	kl.	II),	4	miejsce	Daniel	Miech	(Drogomyśl,	

kl.	III)	Wyróżnienia	otrzymali:	Mateusz	Bujok	(Ustroń,	kl.	III),	Julia	Jaworska	(Brenna-Górki,	kl.	II),		

Julia	Mikos	(Ustroń,	kl.	II),	Wiktoria	Mlicka	(Ustroń,	kl.	I),	Julian	Obrusiewicz	(Maszewo,	kl.	I),		Maja	

Pliszczyńska	(Wisła,	kl.	II),		Olaf	Romankow	(Poznań,	lat	7)	i	Sylwester	Zieliński	(Maszewo,	kl.	III)	

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

ks. Łukasz Gaś
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Kącik dla dzieci
Bożena Harwot-Podżorska

K o c h a n e  d z i e c i !
 Nareszcie nadeszły wyczekiwane majowe dni. W tym miesiącu w naszym 

Kościele będziemy obchodzili szczególne święta:

WNIEBOWSTĄPIENIE - 10 maja

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 20 i 21 maja

Czy pamietacie co wtedy się wydarzeyło?

 Pod koniec miesiąca świetować będziemy DZIEŃ MATKI oraz kolejne URO-

DZINY KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO. Niech Pan Bóg obdarzy nas swoim błogosławień-

stwem i pozwoli cieszyć się nadchodzącym czasem. 

P a n  J e z u s  w s t ę p u j e  d o  n i e b a
	 Po	 zmartwychwstaniu	 Pan	 Je-
zus	 przebywał	 przez	 pewien	 czas	 na	
ziemi	ze	swymi	uczniami.
Nie	trwało	to	jednak	długo.
Jego	 dzieło	 na	 ziemi	 zostało	 dokona-
ne.	Wykonał	wszystko,	co	miał	wyko-
nać.	
Teraz	 mógł	 powrócić	 do	 swego	 Ojca	 
w	niebie.
	 Po	 raz	 ostatni	 Pan	 Jezus	 spo-
tkał	się	ze	swymi	uczniami	w	Jerozoli-
mie.	Judasza	nie	było	wśród	nich.	Po-
niósł	karę	za	swoją	zdradę.
Oszust	Judasz	już	nie	żył.
	 Wszyscy	 pozostali	 uczniowie	
zgromadzili	 się	 razem	 i	 uważnie	 słu-
chali	 Pana	 Jezusa.	 Wiedzieli,	 że	 po	
raz	ostatni	są	razem	z	Nim.	Pan	Jezus	
powiedział	 im,	 że	 wkrótce	 podejmą	
wielką	misję,	którą	im	powierzył.	Mają	
się	udać	w	 szeroki	 świat	 i	 opowiadać	 
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D u c h  Ś w i ę t y  p r z y b y w a

o	Nim	wszystkim	ludziom.
	 To	 jest	 zadanie	 wielkie,	 ale	 trudne	 i	 niebez-
pieczne.	Niech	się	jednak	nie	lękają,	bo	On	będzie	im	
towarzyszył	i	czuwał	nad	nimi.
Pan	Jezus	powiedział:
-	Nie	zostawię	was	samych.	Przyślę	kogoś,	kto	będzie	 
z	wami.	Ześlę	wam
	 Ducha	Świętego.	On	sprawi,	że	będziecie	silni	
i	mądrzy.	On	was	nauczy,	co	macie	czynić.	Czekajcie	
więc	w	Jerozolimie	aż	do	czasu	przyjścia	Ducha	Świę-
tego.
Pan	 Jezus	 przekazał	 uczniom	 wszystko,	 co	 powinni	
wiedzieć.
	 Potem	udali	się	na	górę	Oliwną	w	pobliżu	Jero-
zolimy.	Kiedy	weszli	na	szczyt.	Pan	Jezus	po	raz	ostatni	
spojrzał	 na	 swych	 uczniów	 oczyma	 pełnymi	 dobroci,	 
a	gdy	ich	błogosławił,	wstąpił	do	nieba.
Uczniowie	padli	na	kolana.
-	Panie	Jezu	-	myśleli	-	czy	naprawdę	nas	opuszczasz?

Wpatrywali	się	w	Niego	tak	długo,	aż	biały	obłok	przy-
słonił	Go	całkowicie.
	 Pozostali	 więc	 sami	 i	 opuszczeni.	 Nie	 mogli	
rozstać	się	z	Panem	Jezusem.	Chociaż	dawno	zniknął	
im	sprzed	oczu,	oni	nadal	wpatrywali	się	w	niebo.	Na-
gle	ujrzeli	dwóch	aniołów,	którzy	tak	powiedzieli:
-	Po	co	tu	stoicie	patrząc	w	niebo?	Pan	Jezus	nie	odszedł	
na	zawsze.	Powróci	tak	samo,	jak	widzieliście	Go	wstę-
pującego	w	niebo.
	 Było	to	ostatnie	pozdrowienie,	ostatnia	wiado-
mość	 od	Pana	 Jezusa.	Uczniowie	 poweseleli.	Wrócili	
do	miasta	pełni	radości,	mówiąc:
-	 Cieszmy	 się,	 bo	 Pan	 Jezus	 jest	 już	 wśród	 aniołów	 
w	niebie	wraz	 ze	 swym	Ojcem.	On	 nas	widzi	 i	 stałe	
czuwa	 nad	 nami.	 Niedługo	 zaczniemy	 wielką	 misję,	
którą	nam	polecił.	Musimy	jednak	czekać	i	modlić	się	 
o	przyjście	Ducha	Świętego.

	 Pan	 Jezus	 wykonał	 swoje	 dzieło	 na	 ziemi	 
i	wrócił	do	nieba,	 a	uczniowie	przebywali	w	Jerozoli-
mie,	czekając	na	przyjście	Ducha	Świętego,	który	miał	
im	pomóc	w	wypełnianiu	misji,	dać	im	mądrość	i	siłę.	
Całymi	dniami	modlili	się	o	to.
	 Czekali	dziesięć	dni,	potem	nastąpiło	to,	na	co	
czekali.
W	Jerozolimie,	 jak	co	roku,	obchodzono	Święto	Żniw	
(Zielone	Święta).	W	mieście	 było	 pełno	 ludzi,	 którzy	
przybyli	 ze	 wszystkich	 stron,	 nawet	 z	 zagranicy,	 aby	 
w	Jerozolimie	dożyć	ofiary.	Ulice	były	zatłoczone.
	 Nagle	 ludzie	zaczęli	przystawać	zdumieni,	na-
słuchiwać	i	rozglądać	się:	działo	się	coś	dziwnego.	Sły-
chać	 było	 szum	wiatru,	 chociaż	 żaden	wiatr	 nie	wiał.	
Dziwny	szum	pochodził	z	domu	w	pobliżu,	świątyni.
-	Co	 to	może	być?	 -	pytali	 ludzie	 i	gnani	ciekawością	
podchodzili	coraz	bliżej	tego	domu.
	 A	tam	zobaczyli	coś	dziwnego.	W	do-mu	zgro-
madzili	się	uczniowie	na	wspólnej	modlitwie;	nad	gło-
wą	każde-go	z	nich	widać	było	płomyki	ognia.	Nie	był	
to	 jednak	zwykły	ogień,	bo	 się	nie	 spalał.	Uczniowie	
wyglądali	 na	 uszczęśliwionych.	Wykrzykiwali	 coś	 ra-
dośnie,	ponieważ	Duch	Święty,	obiecany	przez	Jezusa,	
napełniał	 ich	serca.	Nie	można	Go	było	zobaczyć	ani	
usłyszeć.
To	wszystko	było	bardzo	tajemnicze.	Ludzie	pytali	zdu-
mieni:	

-	Co	to	jest?	Co	to:	wszystko	znaczy?	Byli	i	tacy,	którzy	
wyśmiewali	się:
-	Dobrze	wiemy,	co	się	stało.	Oni	wypili	za	dużo	wina.	
Są	pijani	i	dlatego	tak	się	dziwnie	zachowują.
Nagle	w	domu	uciszyło	się.
Jeden	z	uczniów	wyszedł	do	łudzi	i	zaczął	przemawiać	
do	zebranego	tłumu.	Był	to	Piotr,	ten	sam,	który	kiedyś	
tak	bardzo	się	bał,	że	się	nie	odważył	przyznać,	że	zna	
Pana	Jezusa,	i	zaparł	się	Go	trzykrotnie!	Teraz	nie	czuł	
strachu.	Powiedział:
-	Nie	jesteśmy	pijani.	Nie	piliśmy	wina.	Czy	wiecie,	co	
się	stało?	To	Pan
	 Jezus	 zesłał	 nam	 Ducha	 Świętego.	 Wszyscy	
znacie	Pana	Jezusa!	On	uzdrawiał	chorych	i	czynił	wie-
le	cudów.	Wyście	jednak	nie	okazali	Mu	wdzięczności.	
Gdy	został	uwięziony,	wołaliście	„Ukrzyżuj	Go”!	I	Pan	
Jezus	zmarł	na	krzyżu.	To	wasza	wina.
	 Nie	 pozostał	 jednak	 w	 grobie,	 ponieważ	 jest	
Synem	Bożym.	Zmartwychwstał	i	myśmy	Go	widzieli.	
Teraz	jest	w	niebie	i	zesłał	nam	Ducha	Świętego.	Ten	
Jezus,	którego	wyście	ukrzyżowali,	 jest	Królem	nieba	 
i	ziemi!
	 Ludzie	 przerazili	 się.	 A	 więc	 Jezus	 napraw-
dę	był	Synem	Bożym!	Jacy	oni	byli	ograniczeni	i	źli!	 
A	Bóg	gniewa	się	na	nich	teraz!
-	Co	mamy	począć?	-	zawołali.	Piotr	odpowiedział	im:
-	Proście	Boga,	aby	wam	wybaczył.	Pokochajcie	Pana	
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Jezusa..	Ochrzcijcie	się.	Chrzest	oznacza,	że	Bóg	wam	
przebacza	i	daje	wam	nowe	serca.
	 Wtedy	odnajdziecie	radość	 i	szczęście.	Tamte-
go	roku	cudowne	były	Zielone	Święta	w	Jerozolimie!	
Bardzo	wielu	 ludzi	 prosiło	 uczniów	 o	 chrzest.	Około	
trzech	tysięcy	zostało	ochrzczonych,	Byli	 to	d,	którzy	

pokochali	Pana	Jezusa	i	postanowili	zostać	Jego	ucznia-
mi.
	 Gdy	 święta	 minęły,	 ludzie	 rozjechali	 się	 do	
swoich	 krajów	 i	 wszędzie	 opowiadali	 o	 tym,	 co	 się	
wydarzyło.	 Opowiadali,	 że	 Pan	 Jezus	 dal	 im	 radość	 
i	szczęście!

pokoloruj obrazek
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Panie Jezu, 

Pomóż mi kochać moich rodziców

i okazywać im moją wdzięczność za to, 

co dla mnie robią. 

Podaruj im zdrowie i długie życie, 

pobłogosław ich trud

i chroń ich od wszelkiego zła. 

Proszę Cię, 

aby w naszej rodzinie obecna była 

Twa miłość, Twoja łaska i pokój

Amen

Pomyśl i zgadnij
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

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

Mt 5,4

W	marcu	śluby	nie	odbyły	się

4-03-2018
18-03-2018
18-03-2018
28-03-2018

Alicja	Orawska
Sebastian	Czesław	Biernat
Maksym	Mateusz	Lubojański
Selena	Marianna	Mendrok

Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Hażlach

2-03-2018
2-03-2018	
5-03-2018
14-03-2018
15-03-2018
22-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
29-03-2018

śp.	Jan	Gazurek	
śp.	Wanda	Czyż	zd.	Matykiewicz
śp.	Anna	Staroń	zd.	Zahradnik
śp.	Ewa	Sisenbach	zd.	Pszczółka
śp.	Roman	Marcin	Probst
śp.	Ruta	Kornelia	Lissowska	zd.	Pustówka	
śp.	Janina	Pastucha	zd.	Łomozik
śp.	Irena	Maria	Sztefek	zd.	Skorupa
śp.	Alicja	Jadwiga	Witalis	zd.	Jędrusik
śp.	Emilia	Niedoba	zd.	Pszczółka
śp.	Marta	Siwiec	zd.	Makula
śp.	Wanda	Hofbauer	zd.	Jasiulek
śp.	Robert	Adam	Sztwiertnia

lat	85
lat96
lat	86
lat	87
lat	79
lat	77
lat	87
lat	75
lat	47
lat	88
lat	73
lat	92
lat	75

Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na m
aj

20
18 

ro
k

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

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

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

Wieczory z Biblią w maju

03.05..: Otwarcie sezonu wycieczowego PTEw.

 Wycieczka do Nydku 

10.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.

 Prelekcja: Stanisław Przybyszewski  (150 – lecie urodzin) 

17.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.

 Prelekcja: Od defenestracji praskiej do Białej Góry

24.05.: godz.: 15.00: Klub PTEw.

 Prelekcja: Dr Wacław Olszak  (150 – lecie urodzin) 

31.05.: Wycieczka do Starych Hamer 

środa 2 maja  -  Jezus doskonałym świadkiem Bożej miłości (Hb 2)
 - studium biblijne prowadzone przez Paulinę Szczeponek

środa 9 maja –  Boża łaska i Boża tajemnica (List do Efezjan 2-3)
 – wykład Marka Cieślara z cyklu Wędrówka przez Biblię

środa16 maja – Kazanie na górze w refleksji Dietricha Bonhoeffera
 - wykład diak. Aleksandry Błahut-Kowalczyk z cyklu Duchowy auto-
rytet przewodników wiary

środa 23 maja – Życie zgodne z przymierzem 
 – w 70. rocznicę powstania nowożytnego państwa Izrael 

środa 30 maja - Po dziewiąte i dziesiąte – nie pożądaj!
 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

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

W dniu 2 czerwca 1968 roku grupa 153 konfirmantów przystąpiła 
do uroczystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. 

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

UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE 
ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

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

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

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

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

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

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

-urodzinowe i imieninowe
-z okazji ślubu

-dziecięce
-świąteczne

 Szczególnie polecam 
kartki z okazji

uroczystości Konfirmacji.
 Wykonuję również
ZAPROSZENIA 

KONFIRMACYJNE
i okolicznościowe(ślub,urodziny)

z możliwością personalizacji.
 Zapraszam serdecznie!

 Beata Dubiel,Wyższa Brama 10
(sklep kosmetyczny)

tel.603 796 108

Obóz młodzieżowy

Roczniki 1999-2005

W 2018 czekają na nas: las… dowody… odciski palców… słońce… winny, 

niewinny… alibi…

Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę! Będzie się działo,

bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje!

W programie:
- rozmowy w grupach i wspólne społeczności

- wycieczki w góry

- wyjścia na kąpielisko

- spływ kajakowy

- zwiedzanie centrum nauki Leonardo da Vinci

- gry planszowe, warsztaty, zajęcia sportowe, kino obozowe

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

Cena: 900zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie, pełne wyżywie-

nie, wszystkie atrakcje obozowe)

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w kancelarii parafialnej 

i na parafialnej stronie internetowej. 

Zgłoszenia wraz z zaliczką 100zł należy składać do 15 czerwca.
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 Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma 
wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wie-
le, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Wy zaś jesteście 
ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 

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

Mt. 25:35-36.40
Kontakt: 

Klaudia Białończyk, tel. 664 750 676 

Kochana Rodzino w Chrystusie!

Zaproszenie
 Serdecznie zapraszamy na 11 cieszyńską noc muzeów, która od-
będzie się w piątek 25 maja 2018 roku, od godziny 19.00 do 24.00. 
 W trakcie cieszyńskiej nocy muzeów swoje obiekty udostępnią cie-
szyńskie instytucje kultury, otwarte będzie również Muzeum Protestanty-
zmu – ekspozycja stała oraz wystawa związana z jubileuszem 100-lecia 
niepodległości Ewangelicy Niepodległej, a także o pełnych godzinach 
- 20.00, 21.00 i 22.00 odbędą się prezentacje organowe, za kontuarem 
organów Kościoła Jezusowego zasiądą: Joanna Lazar-Chmielowska i 
Wojciech Wantulok. 
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Bibliotekarki

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

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

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

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

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

sobota
sobota (raz w miesiącu)

godz.		9.00
godz.	16.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
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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