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OD REDAKCJI:

Rozważanie biblijne

Beata Macura

„Wszystko mogę w tym,  
który mnie wzmacnia,

 w  Chrystusie”
	 Istnieje	 pewien	 obraz	 nieznanego	 artysty,	 przedstawiający	 postać	 Jezusa	 samotnie	wędrującego	 przez	
skaliste	pustkowie.	I	nic	by	w	tym	nie	było	dziwnego,	gdyby	nie	sam	fakt,	że	Jezus	w	pewnym	momencie	przy-
staje	w	ciężkiej	zadumie,	natomiast	przed	Nim	wyłania	się	potężnych	rozmiarów,	czarny	krzyż,	który	powstał	z	
cienia	Jego	postaci	oraz	poprzecznie	padającego	cienia	odłamu	bloku	skalnego.	Może	niektórym	z	nas	nasunie	
się	zaraz	pytanie:	Skąd	taki	pomysł?	Przecież	to	fikcja?	Jak	artysta	doszedł	do	wyboru	właśnie	takiej	sceny?	Do-
skonale	wiemy,	że	nie	w	taki	sposób	zrodziła	się	w	duszy	naszego	Zbawiciela	świadomość	nieuniknionej	drogi	
na	wzgórze	Golgoty.	Jednak	kiedy	intensywniej	zainteresujemy	się	spojrzeniem	artysty,	dogłębnie	wczujemy	się	 
w	jego	osobowość,	w	jego	sposób	patrzenia,	w	pewnym	sensie	możemy	zgodzić	się	z	owym	obrazem,	ponieważ	
musiała	nastąpić	w	życiu	Jezusa	chwila,	w	której	po	raz	pierwszy	wyraźnie	zarysował	się	przed	nim	krzyż,	a	tym	
samym	droga	naznaczona	cierpieniem	i	cieniem.
	 Męka	i	śmierć	Jezusa	jest	to	jedno	z	najgłębszych,	a	jednocześnie	pięknych	zagadnień,	dotykających	Jego	
osoby.	Co	musiał	przeżywać	Jezus	u	progu	drogi	wiodącej	na	krzyż,	która	była	dalszym,	a	jednak	strasznym	torem	
Jego	życia?	Jaki	rezultat,	jaki	owoc	swoich	działań	widział	dotąd	wokół	siebie?	Czy	Jego	nauka	i	Jego	cuda	za-

 Często	w	życiu	każdego	z	nas	pojawiają	się	różne	oznaki	bólu.	Czy	uważamy	
go	za	coś	uciążliwego,	czy	przypisujemy	mu	jakieś	znaczenie,	czy	jest	w	ogóle	potrzeb-
ny.	Jest	 to	ból	cielesny,	albo	ból	duszy.	Ból	możemy	uśmierzać.	Możemy	znosić	ból	
bliźnich	wspólnie	z	nimi.	Ale	możemy	też	ból	sprawiać	i	wymyślać.	Nie	należy	stawiać	
za	przykład	tego,	kto	pod	wpływem	bólu	załamuje	się,	ale	tego,	kto	ból	pokonuje.
	 Ból	 uświadamia	 nam,	 że	 podatni	 jesteśmy	na	 zranienie.	Zakłóca	 zwykły	 po-
rządek	rzeczy.	Chcielibyśmy	go	ominąć,	ale	to	się,	niestety,	nie	udaje.	Nikt	nie	potrafi	
uniknąć	bólu,	bo	należy	on	do	tego	świata.	Być	może	jest	on	jedną	z	form	stanowiących	
wyraz	naszego	buntu	przeciwko	śmierci.
	 Czyż	wspaniałym	przykładem	na	znoszenie	upokorzeń	i	ogromnego	bólu	nie	jest	nasz	Zbawiciel	Jezus	
Chrystus,	który	wszystkie	upokorzenia	 i	ogromne	cierpienie	wziął	na	swoje	ramiona.	Była	 to	decyzja	naszego	
Zbawcy,	poniesienia	kary	za	nas.	
	 Ból	bólowi	nie	jest	równy.	Kiedy	się	skaleczymy,	czujemy	ból.	Boli	nas	rana.	Kiedy	rana	się	zabliźni,	ból	
znika.	Cierpienia	duchowe	mogą	 trwać	o	wiele	dłużej:	cierpienia	miłosne,	żałoba,	 tęsknota,	niewola,	 rozczaro-
wanie,	zazdrość,	zaślepienie,	 strach,	konieczność	wyrzeczeń,	 rozstanie,	 samotność.	Niewątpliwie	ból	duchowy	
nie	wywołuje	takiej	grozy,	odrazy,	wstydu	i	przerażenia,	co	ból	fizyczny,	w	którym,	z	reguły	silniej	wypowiada	
się	 skarga	 i	 odruchy	obrony.	 Jak	 łagodna	 jest	 łza,	 jak	powściągliwa,	 jak	 często	wyzwalająca	 -	w	porównaniu	 
z	walką	całego	ciała	-	grymasem	twarzy,	krzykiem,	jękiem,	ciężkim	oddechem,	poceniem	się,	odkształceniem	ciała.	 
A	mimo	to	o	wiele	trudniejsze	jest	cierpienie	duchowe	niż	fizyczne.
	 W	znoszeniu	bólu	dopomaga	wytrwałość	i	opanowanie,	a	także	dumne	milczenie.	
	 A	jak	jest	z	odwagą?	
	 Potrzebna	jest	nie	tylko	do	ataku,	ale	również	do	obrony,	do	tego,	by	znosić	ból.	Są	dwa	rodzaje	odwagi;	
odwaga	czynna	i	odwaga	cierpienia.	Wiele	można	znaleźć	różnych	przykładów	odwagi	w	literaturze,	w	historii,	 
w	życiu.	Znaczenie	ma	tu	jedynie	szczególna	postawa	człowieka,	jego	dojrzałość	do	danej	sytuacji,	postawa	wy-
pełniona	wiarą	w	Boga,	który	dla	nas	poświęcił	swojego	jedynego	syna…
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padały	głęboko	w	sercach	uczniów	i	ludzi,	czy	do	głębi	
przenikały	ich	duszę?	Niestety	nie!	Przez	swoją	naukę	i	
cuda,	a	nawet	przez	samą	postawę,	nie	była	jeszcze	zła-
mana	potęga	grzechu.	 Jezus	w	dalszym	ciągu	widział	
otchłań	naszej	nędzy.	Co	mógł	więc	 jeszcze	uczynić?		
Wziąć	na	siebie	brzemię	naszych	grzechów	i	udać	się	
do	Jerozolimy,	aby	tam	cierpieć	i	być	zabitym,	uginając	
się	posłusznie	pod	wolą	Ojca.	Mylimy	się,	jeśli	myśli-
my,	że	obyło	się	bez	walk	i	wewnętrznych	zmagań	z	sa-
mym	sobą.	To	nieprawda,	że	Jezusowi	nie	towarzyszył	
lęk,	trwoga	oraz	ból	w	obliczu	grozy	cierpienia	i	śmier-
ci.	Wręcz	przeciwnie.	Te	wszystkie	uczucia	nie	zostały	
Jemu	 zaoszczędzone.	Dowodem	 tego	 jest	walka,	 jaką	
stoczył	w	ogrodzie	Getsemane,	gdzie	w	lęku	i	w	trwo-
dze	rozmawiał	ze	swoim	Ojcem,	aby	ten	kielich	gory-
czy,	 jeśli	 to	 jest	 tylko	możliwe,	ominął	Go.	 Jedno	 tyl-
ko	mogło	odwieźć	Jezusa	od	drogi	krzyża,	gdyby	sam	
Bóg	odwrócił	się	od	nas,	zamknął	się	na	nas,	zaniechał	
swej	miłości	względem	każdego	z	nas,	nie	chciał	prze-
zwyciężyć	 grzechu	 ludzkości.	 Ale	 doskonale	 wiemy,	
że	właśnie	po	to	Bóg	posłał	własnego	Syna	na	ziemię:	
„Oto	Baranek	Boży,	który	gładzi	grzech	świata”.
	 Cierpienie	 fizyczne,	 jak	 i	 duchowe,	 jest	 pro-
blemem	 nie	 do	 uniknięcia.	 Każdego	 z	 nas	 spotyka	 
i	zwykle	nie	tylko	raz	w	życiu,	jakiś	ból,	jakieś	nieszczę-
ście,	któremu	musimy	dzielnie	stawić	czoła.	Jezus	chce	
nam	powiedzieć,	że	Jego	życie	pełne	samozaparcia	jest	
przykładem	dla	naszej	egzystencji:	„Jeśli	kto	chce	pójść	
za	mną,	niech	się	zaprze	samego	siebie	i	weźmie	krzyż	
swój	 i	naśladuje	mnie”.	Krzyż	był	narzędziem	najbar-
dziej	okrutnej	i	poniżającej	śmierci.	Najgorsi	przestępcy	
zmuszeni	byli	do	dźwigania	krzyża	na	miejsce	stracenia.	
Często,	gdy	krzyż	wkładano	im	na	barki,	protestowali,	
aż	wreszcie	ulegali	przemocy	i	pozwalali	włożyć	sobie	
na	ramiona	narzędzie	 tortur.	Jezus	prosi	nas	dziś,	aby-
śmy	za	Jego	wzorem	wzięli	swój	krzyż	i	podążali	Jego	
śladem.	Jezus	nie	pragnął	nieba	dla	siebie	za	cenę	na-
szego	opuszczenia.	Odszedł	z	Królestwa	Niebiańskiego	

do	życia	pełnego	oskarżeń	i	obelg,	śmierci	i	pohańbie-
nia.	Ten,	który	posiadał	bezcenne	skarby	nieba,	stał	się	
ubogi,	abyśmy	Jego	mocą	stali	się	ubogaceni.	Musimy	
kroczyć	 tą	 drogą,	 którą	On	 sam	 	 kroczył,	 bez	 ogląda-
nia	się	wstecz.	A	jak	to	ma	się	do	rzeczywistości,	niech	
nam	zobrazuje	opowiadanie.	Pewien	człowiek	we	śnie	
zobaczył	pole	usłane	różnej	wielkości	krzyżami.	Anioł,	
który	nad	nimi	czuwał,	powiedział	mu,	że	każdy	czło-
wiek	ma	 przeznaczony	 któryś	 z	 tych	 krzyży	 do	 dźwi-
gania	w	swoim	życiu.	„Tobie	jednak	pozwalam	wybrać	
ten,	 który	 ci	 się	 spodoba”.	Mężczyzna	 długo	 oglądał,	
krążył,	przebierał	wśród	krzyży.	Odrzucił	jeden,	drugi,	
trzeci...	Pomyślał,	że	to	są	zbyt	ciężkie	krzyże	i	na	pew-
no	któryś	z	nich	musiał	dotąd		już	dźwigać.	W	końcu	
zdecydował	 się	 na	 niezbyt	 wielki,	 zgrabny,	 a	 przede	
wszystkim	wygodny	w	noszeniu	krzyżyk.	A	jaka	była	
reakcja	anioła?	„To	jest	właśnie	ten	krzyż,	który	dotąd	
nosiłeś”.	Bóg	daje	każdemu	z	nas	zwykle	krzyż	najbar-
dziej	odpowiedni	do	naszych	sił	i	potrzeb.	Nie	od	razu	
akceptujemy	 go,	 ale	 stopniowo	 nasze	 ręce,	 a	 przede	
wszystkim	nasze	plecy	powoli	dopasowują	się	do	nie-
go.	I	taki	krzyżyk,	który	ze	spokojem	dźwigamy,	może	
stać	się	błogosławieństwem	dla	nas,	dla	naszych	rodzin,	
wreszcie	dla	naszego	otoczenia.	A	co	z	miłością,	 tutaj	
na	ziemi?	Jeżeli	jest	tylko	autentyczna,	musi	codziennie	
zdobywać	się	na	drobne	wyrzeczenia,	trudy,	niewygody,	
nielubiane	czynności,	nieciekawe	prace.	Niezawodnym	
sprawdzianem	naszej	miłości	jest	gotowość	na	te	drob-
ne	krzyżyki.	Miłość,	która	nic	nie	kosztuje,	nic	też	nie	
jest	warta!
	 Droga	na	wzgórze	Golgoty	stawia	nam	pytanie:	
Bóg	czy	grzech?	Chrystus	je	rozwiązał		i	to	nie	w	sło-
wach,	żeby	kto	nie	myślał,	 lecz	czynem	swej	ofiarnej,	
świętej,	a	zarazem	gorzkiej	męki.
	 W	bezgranicznym	poddaniu	się	woli	Boga	Ojca	
i	z	miłością	do	nas,	wstępuje	nasz	Pan	Jezus	Chrystus	
na	drogę	krzyża.	Weźmy	i	nasz	krzyż	na	siebie	i	chciej-
my	pójść	za	Nim...
 

diakon Beata Janota

Zważaj na swoje MYŚLI, ponieważ stają się SŁOWAMI – 
zważaj na swoje SŁOWA, ponieważ stają się CZYNAMI – 

zważaj na swoje CZYNY, ponieważ stają się NAWYKAMI – 
zważaj na swoje NAWYKI, 

ponieważ one kształtują twój CHARAKTER - 
zważaj na swój CHARAKTER, 

ponieważ on wpływa na twoje PRZEZNACZENIE!!!

Myśli z Talmudu, czyli zbioru tradycyjnych nauk judaizmu

Warto o tej kolejności pamiętać
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Czas Pasyjny

 Myślę, że na początku Czasu Pasyjnego warto przypominać sobie, że pokuta nie jest karą za to, że żyjemy, 

nie jest też karą za grzechy. Pokuta w rozumieniu ewangelickim, a konkretnie luterańskim, jest odmianą życia, myśle-

nia, nastawienia – do Boga, siebie i drugiego człowieka - mówi Paweł Matwiejczuk, historyk i teolog ewangelicki.

 Pierwszym zadaniem teologii jest składanie 
świadectwa o grzechu – uczynienie grzechu tak wiel-
kim i trudnym do zniesienia, że aż grzech może zabić 

– pisze w opublikowanej niedawno książce luterań-
ski teolog Steven D. Paulson. Na ile to stwierdzenie 
jest prawdziwe i czy uprawnione jest stwierdzenie, 
że w teologii reformacyjnej na początku był grzech?
	 To	jest	trudne	pytanie,	jednak	chciałbym	nieco	
odwrócić	 akcenty.	 Pierwszym	 zadaniem	 teologii	 lute-
rańskiej	 jest	 zwiastowanie	 orędzia	 o	 zbawieniu,	więc	
także	o	przebaczeniu	grzechów.	Nie	ma	bowiem	takie-
go	grzechu,	który	nie	mógłby	być	odpuszczony	dzięki	
Chrystusowi.	Na	początku	Reformacji,	czy	prereforma-
cji,	było	pytanie	Lutra	o	litościwego	i	miłującego	Boga.	
W	tym	znaczeniu	reformacyjna	teologia	jest	wspaniałą	
opowieścią	o	tym,	że	żaden	grzech	nie	ma	już	nad	nami	
ostatecznej	mocy.
 W czasach, w których mowa o grzechu  
i ludzkich słabościach nie jest modna i to tak dale-
ce, że duszpasterze czy nawet Kościoły starają się 
unikać tego terminu, m.in. z powodu jego postę-
pującego niezrozumienia we współczesnym świecie, 
mówienie o pokucie jest ogromnie trudne. Grzech 
jest przecież wydarzeniem, od którego „wszystko 
się zaczęło”. W końcu wystąpienie Lutra, początko-
wo przeciwko nadużyciom związanym z odpustami, 
było protestem przeciwko nadużyciom związanym  
z rozumieniem pokuty i grzechu.
	 Jeżeli	 Kościół	 XXI	 wieku	 z	 zażenowaniem	 
i	 oporami	 mówi	 o	 grzechu,	 to	 jest	 to	 istotny	 deficyt	
doktrynalny,	 katechetyczny	 i	 pastoralny.	W	perspekty-
wie	ekonomii	zbawienia	stwierdzenie	„na	początku	był	
grzech’	 jest	 nie	 tylko	mocne,	 ale	 i	 słuszne,	 ponieważ	
bez	grzechu	niepotrzebne	byłoby	dzieło	Bożego	ratun-
ku.	Reformacja	kładąc	nacisk	na	pokutę,	rozumiejąc	ją	
kompletnie	nowatorsko	w	stosunku	do	tradycji	antycz-
nej	i	średniowiecznej,	wpisuje	refleksję	o	grzechu	i	od-
kupieniu	w	charyzmat	Kościoła.
 A na czym polega owa nowatorskość Refor-
macji?
	 Przede	wszystkim	na	tym,	że	Kościół	wskazuje	
wiernym,	 że	 nie	 żyjemy	 za	 karę.	 U	 schyłku	 starożyt-
ności	i	na	początku	średniowiecza	zaczęto	specyficznie	
pojmować	 pokutę.	 Pokuta	 (łac.	 poenitentia),	 stała	 się	
po	 prostu	 punitetią,	 karą	 za	 grzechy.	Nabrano	 błędne-
go	 przekonania,	 że	 Boga	 można	 jakoś	 ubłagać	 i	 wy-
równać	z	Nim	rachunki	poprzez	różnorodne	ćwiczenia	
ascetyczno-pokutne:	zadawanie	sobie	bólu,	nękanie	się	

głodem,	 wyrzeczenia	 seksualne,	 a	 nawet	 rezygnację	
z	 higieny	 osobistej.	 Wyraźnym	 świadectwem	 tej	 per-
spektywy	 są	 pisma	Ojców	Kościoła	 i	 średniowieczna	
literatura	ascetyczna	i	hagiograficzna.	Myślę,	że	na	po-
czątku	Czasu	Pasyjnego	warto	przypominać	sobie,	że	
pokuta	nie	jest	karą	za	to,	że	żyjemy,	nie	jest	też	karą	
za	grzechy.	Pokuta	w	rozumieniu	ewangelickim,	a	kon-
kretnie	 luterańskim,	 jest	 odmianą	 życia,	myślenia,	 na-
stawienia	–	do	Boga,	siebie	 i	drugiego	człowieka.	Na	
drugi	plan	schodzą	uczynki,	o	których	myślano,	że	są	
one	sposobem	prowadzącym	do	pozyskania	Boga,	czy	
też	 środkiem	 koniecznym	 dla	 zadośćuczynienia.	 Re-
formacja	była	zaprzeczeniem	bankierskiej	mentalności	
traktującej	pokutę	i	zbawienie	jako	rachunek	do	zapła-
cenia.	Istotne,	że	nieuniknionym	kresem	tego	sposobu	
myślenia	było	koło	ratunkowe	w	postaci	drogi	na	skró-
ty,	którą	otwierał	wiernym	kościelny	odpust.
 31 października 1517 roku Luter ogłasza 95 
tez przeciwko nadużyciom związanym z odpusta-
mi. Spośród wszystkich tez najbardziej znana jest 
pierwsza: Gdy Pan nasz Jezus Chrystus mówi po-
kutujcie to chce, aby całe życie chrześcijanina było 
pokutą. Powracamy do punktu wyjścia: czy lutera-
nizm jest wyznaniem pesymistycznym, skoro całe 
życie ma upływać pod znakiem pokuty? Ten obraz 
nam się jeszcze bardziej zaczerni, gdy dodamy do 
tego inne zasady luterańskiej antropologii: człowiek 
jest grzeszny i nie jest zdolny do dobrego, które mo-
głoby wpłynąć na jego zbawienie. 
	 Całe	 życie	 powinno	 być	 pokutą	 i	 cały	 czło-
wiek	jest	grzeszny	–	to	są	biblijne	i	teologiczne	prawdy,	 
z	którymi	dyskutować	się	nie	da.	Natomiast	nie	chodzi	
–	jak	podkreśliłem	–	o	życie	za	karę.	Przypomina	mi	się	
anegdota	z	życia	wzięta	-	dawno	temu	ktoś	mi	powie-
dział,	że	tak	bardzo	lubi	Wielki	Post,	bo	ogromnie	sma-
kuje	 mu	 „zimna	 wódeczka	 pod	 wędzonego	 węgorza	 
i	sałatkę”	-	Był	to	z	całą	pewnością	„szczery	pokutnik”.	
Przestrzegał	 przepisów	 postnych,	 jadł	 w	 piątek	 rybę	 
i	popijał	wstrętnym	napojem.	Sprawy	diety	są	z	punktu	
widzenia	życia	duchowego	czymś	drugorzędnym.	Istot-
ną	 rzeczą	 jest	 to,	 że	 chrześcijanin	dzień	po	dniu	 żyje	
w	obecności	Pana	Boga,	jakby	przechadzał	się	w	Jego	
obecności.	Pokuta	rozumiana	po	luterańsku	to	metano-
ia,	całościowa	przemiana	duchowa	i	mentalna,	radykal-
na	 egzystencjalna	 zmiana.	W	 tej	 perspektywie,	 gdzie	
motywem	 wiodącym	 jest	 przyjaźń	 z	 Panem	 Bogiem,	
zwrócenie	 się	 ku	 Niemu,	 pokuta	 chrześcijańska	 prze-
staje	być	karą.	Wynikiem	tak	rozumianej	perspektywy	
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pokutnej	 jest	 radość	życia,	płynąca	ze	 spotkania	z	Pa-
nem	Bogiem	i	z	otwartości	na	drugiego	człowieka.
 Ale z drugiej strony, jeśli powrócimy do tej 
pesymistycznej antropologii, to czy nie jest to wła-
śnie tak, że ta perspektywa jest realna i to realna 
do bólu bez sztucznych ozdobników? Może właśnie 
trzeba ten grzech uczynić tak wielkim, tak ogrom-
nym i trudnym do zniesienia, aby tym bardziej do-
cenić radość odkupienia pochodzącego spoza nas? 
	 Fakt	 teologiczny	 i	 antropologiczny	 grzechu	
oraz	tego,	co	zniszczył	w	naturze	ludzkiej,	 jest	czymś	
niezaprzeczalnym.	Jednakże	jako	chrześcijanie	nie	mo-
żemy	poprzestawać	 tylko	na	 tym,	że	grzech	się	wyda-
rzył.	Chrześcijaństwo	 jest	perspektywą,	która	ukierun-
kowuje	 nas	 jednak	 ku	 pewnej	 przyszłości,	 dynamiki	
i	 zmiany.	Ewangelia	mówi	o	grzechu	 jako	 fakcie,	 ale	
zwiastuje	 przede	wszystkim	 prawdę	 o	 odkupieniu	 do-
konanym	przez	Chrystusa.	Przedmiotem	Dobrej	Nowi-
ny	jest	zbawienie,	a	więc	wolność	od	grzechu,	a	także	
jego	konsekwencji,	w	tym	śmierci	rozumianej	nie	tylko	
fizycznie,	 ale	 również	mentalnie,	 duchowo	czy	nawet	
mistycznie.	Grzech	wywiera	swoje	piętno	i	przygniata	
swoim	ciężarem,	ale	jeśli	przysłania	Chrystusa	i	radość	
Paschy	–	 to	mamy	 już	czarną	duchową	rozpacz.	Para-
doksalnie,	 nasz	 grzech	 oglądany	 w	 perspektywie	 wy-
darzeń	Wielkiego	Piątku	nie	stanie	się	mniejszy,	tylko	
jeszcze	 większy.	 Mimo	 to	 chrześcijańska	 radość	 nie	
zostanie	stłumiona,	a	wybuchnie	ze	zdwojoną	siłą,	po-
nieważ	Chrystus	i	jego	zbawienie	jest	faktem,	w	którym	
mamy	udział	dzięki	zasługom	Jezusa	i	łasce	Bożej.
 Mówiliśmy o zmianie myślenia, czym jest 
pokuta w Reformacji, ale co się konkretnie zmieniło 
w praktyce pokutnej w tym czasie?
	 Zmieniło	 się	 kilka	ważnych	 rzeczy.	 Po	 pierw-
sze:	 tradycja	 Reformacji	 sprzeciwiła	 się	 postanowie-
niom	IV	Soboru	Laterańskiego,	które	siłą	inercji	trwają	
do	 dziś	w	 sakramentalnej	 dyscyplinie	Kościoła	 rzym-
skokatolickiego	 –	 raz	 w	 roku	 należy	 się	 spowiadać	 
i	przyjmować	Komunię	Świętą	w	okresie	Wielkanocy.	
Determinanty	zawarte	w	kanonach	 soborowych	 istnie-
ją	 w	 katechizmach	 tego	Kościoła	 do	 dziś	 i	 nakazują:	
rachunek	 sumienia,	 szczerą	 spowiedź	 ze	 wszystkich	
grzechów.	Tutaj	Reformacja	dokonuje	zmiany,	negując	
konieczność	 wyszczególnienia	 wszystkich	 grzechów	
popełnionych	 od	 ostatniej	 spowiedzi.	 Dla	 reformato-
rów	ważną	rolę	odgrywa	perspektywa	antropologiczna	
i	duszpasterska	–	człowiek	nie	mógł	odnaleźć	ukojenia,	
gdyż	 wciąż	 męczyła	 go	 myśl,	 że	 jakieś	 grzechy	 mo-
gły	 zostać	 pominięte,	 przeoczone,	 zapomniane.	 Luter	
wskazywał	 tutaj	 na	 świadectwo	Pisma:	 grzechy	moje	
–	 któż	 je	 poznać	 może?	 Inną	 perspektywą	 reformacji	
jest	dowartościowanie	alternatywnych	form	pojednania	 
z	Panem	Bogiem,	znanych	i	niegdyś	praktykowanych	w	
Kościele.	Reformacja	opowiedziała	się	za	powrotem	do	
szerszej	perspektywy:	nie	odrzucając	spowiedzi	usznej	

doceniła	zarzuconą	w	późnym	średniowieczu	spowiedź	
powszechną	jako	równoważną	formę	pojednania	z	Bo-
giem	i	przygotowania	się	do	Wieczerzy	Świętej.
 Spowiedź powszechna nierzadko przedsta-
wiana jest jako wynalazek Reformacji i droga na 
skróty…
	 To	 jest	 nieprawda.	 Spowiedź	 powszechna	
istniała	 od	 dawna	 w	 Kościele.	 Do	 dziś	 jako	 formuła	
spowiednia	 istnieje	w	 formularzu	mszalnym	Kościoła	
rzymskokatolickiego,	ale	także	w	liturgii	nabożeństwa	
Słowa	Bożego	w	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim.	
Następujące	 po	 spowiedzi	 powszechnej	 (Confiteor)	
modlitwy	 Indulgentiam	 i	Miseratur	 to	nic	 innego,	 jak	
dawne	formuły	absolucji	-	rozgrzeszenia.	W	XIII	wieku	
św.	 Tomasz	 z	Akwinu	 zdewaluował	 skuteczność	 spo-
wiedzi	powszechnej,	opowiadając	się	za	formą	dialogu	
penitent	kapłan.
 Z jakiego powodu?
	 Dystynkcje	średniowieczne	bardzo	ściśle	zaczę-
ły	rozdzielać	grzechy	ciężkie	i	lekkie.	Tomasz,	a	po	nim	
również	inni	twierdził,	że	formuła	spowiednia	Confite-
or	może	być	skutecznie	stosowana	tylko	do	grzechów	
lekkich.	Mało	kto	jednak	wie,	że	z	braku	księdza	uzna-
wał	 Akwinata	 za	 dopuszczalną	 spowiedź	 (wyznanie	
win)	przed	osobą	świecką.	Jednakże	jej	charakter	uwa-
żał	za	niedoskonały,	gdyż	brakowało	tu	istotnego	aktu	
rozgrzeszenia,	którego	udzielić	mógł	wyłącznie	kapłan.	
Mamy	więc,	w	przypadku	Reformacji,	do	czynienia	nie	
z	wynalazkiem,	a	docenieniem	i	restauracją	starej	trady-
cji	kościelnej.	W	kontekście	spowiedzi	ważna	jest	jesz-
cze	inna	kwestia,	a	mianowicie	spowiedź	jako	pieczęć	
kościelności.	 Zarówno	 Luter,	 jak	 i	Melanchton	 nigdy	
nie	 odmawiali	 kościelności	 Kościołowi	 Rzymskiemu.	
Marcin	Luter	zdecydowanie	oponował	przeciwko	przy-
znaniu	kościelnego	i	chrześcijańskiego	charakteru	tym	
wspólnotom	reformacyjnym,	które	zaprzestały	praktyki	
spowiedniej.	Na	Boże	Narodzenie	1521	prof.	Andrzej	
Bodenstein	 (Karlstadt)	odprawił	w	Wittenberdze	 (pod	
nieobecność	 Lutra)	 pierwsze	 zreformowane	 nabożeń-
stwo:	 bez	 ofiarowania,	 po	 niemiecku,	 z	 komunią	 pod	
dwiema	postaciami	 i	 bez	uprzedniej	 spowiedzi.	Luter,	
powróciwszy	do	miasta,	gwałtownie	 się	 temu	 sprzeci-
wił.	W	1522	roku	opublikował	traktat	Formula	Missae	
et	Communionis.	Ma	on	kluczowe	znaczenie	dla	pozna-
nia	 luterańskiej	nauki	 spowiedniej	 zarówno	w	wymia-
rze	liturgicznym,	jak	również	w	znaczeniu	pastoralnym.	
Autor	 traktuje	o	 spowiedzi	 jako	koniecznym	warunku	
przygotowania	wiernych,	którzy	chcą	przystąpić	do	sa-
kramentu	Wieczerzy	Pańskiej
 Czy w praktyce spowiedniej Kościoła lute-
rańskiego powstawały jakieś nadużycia?
	 Owszem.	 Fakt,	 że	 posługujemy	 się	 głównie	
spowiedzią	powszechną,	że	odeszliśmy	w	XVII	wieku	
od	spowiedzi	usznej,	ma	swoje	wyjaśnienie	historycz-
ne	 i	 „ekonomiczne”.	Gdy	Luter	zakwestionował	ofiar-
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niczy	charakter	mszy,	pozbawił	kler	podstawy	dochodu,	
stypendiów	mszalnych.	Oto	zamówiona	msza	niczego	
już	nie	sprawia,	nie	 jest	 skuteczną	ofiarą,	która	pomo-
że	wyciągnąć	dziadka	 z	 czyśćca.	Zredukowanie	 nabo-
żeństw	do	niedzieli	i	większych	świąt	też	zrobiło	swoje.	 
W	 związku	 z	 powyższym	 księża	 luterańscy	 zaczę-
li	 szukać	dochodów	w	 innym	miejscu,	 domagając	 się	
od	 wiernych	 opłat	 za	 sprawowanie	 posługi	 spowied-
niej.	Przykładem	takiej	kontrowersji	był	niemiecki	spór	 
o	 wolny	 wybór	 formy	 spowiedzi,	 który	 zakończył	 
się	w	Berlinie	w	 1698	 roku.	Wierni	wymogli	 na	wła-
dzach	 zmianę	 formy	 spowiedniej	 z	 indywidualnej	 na	
zbiorową.
 W ostatnich latach obserwuje się w niektó-
rych Kościołach luterańskich na całym świecie od-
rodzenie spowiedzi usznej. Warto tutaj przytoczyć 
słowa Lutra, który powiedział: Jeśli wzywam was do 
tego, abyście poszli do spowiedzi, to nie robię nic in-
nego jak apeluję do was, abyście byli chrześcijanami. 
Czy zapomnienie tej formy spowiedzi nie pozbawiło 
Kościół luterański, w tym Kościół w Polsce, ważne-
go instrumentu duszpasterskiego, szczególnie w tak 
zindywidualizowanym świecie?
	 Powrót	 spowiedzi	 usznej	 jest	 znakiem	 czasu,	
pokazującym	duchowe	potrzeby	człowieka,	który	być	
może	 czuje	 się	w	 społeczności	 wiernych	 anonimowy,	
a	 potrzebuje	 szczególnego,	 osobistego	 pocieszenia	 
i	 wsparcia	 w	 indywidualnym	 kontakcie	 i	 dialogu	 ze	
swoim	duszpasterzem.
 W Wittenberdze w kościele NMP znajdu-
je się słynny Ołtarz Reformacyjny. Na jednym ze 
skrzydeł widzimy Pomeranusa, czyli ks. Johannesa 
Bugenhagena, reformatora Pomorza i Danii oraz 
spowiednika Lutra, który sprawuje Władzę Kluczy. 
Kiedy spojrzymy na luterańskie księgi wyznaniowe, 
w tym szczególnie na Konfesję Augsburską, i kla-
syczną teologię ewangelicką, jest mowa o dwóch sa-
kramentach. Jeśli natomiast zerkniemy na Apologię 
Konfesji Augsburskiej, mamy już trzy sakramenty: 
chrzest, spowiedź i komunię świętą. Wiadomo, że 
Sobór Laterański IV ustalił tę liczbę na siedem. Czy 
zatem żartobliwe stwierdzenie, że w Kościele lute-
rańskim jest 2,5 sakramentów jest zasadne? Czy 
pokuta jest sakramentem, bo co do tego, że jest to 
czynność sakramentalna, to nie ma wątpliwości.
	 Nam	 luteranom	w	uznaniu	 pokuty	 jako	 sakra-
mentu	stoi	na	przeszkodzieprzede	wszystkim	niepogo-
dzenie	 się	 z	własnym	 dziedzictwem,	 jakim	 jest	 teolo-
giczna	spuścizna	Kościoła	Łacińskiego,	w	tym	również	
tradycja	 scholastyczna.	 Jest	 to	 problem	 ewangelickiej	
definicji	 sakramentu.	 A	 jest	 nim	 czynność	 kościelna,	
złączona	ze	Słowem	Bożym,	ustanowiona	przez	Chry-
stusa,	której	towarzyszyć	muszą	znaki	materialne	oraz	
obietnica	łaski	Bożej.	Nic	zatem,	co	ma	charakter	nie-
materialny,	nie	może	być	sakramentem.	Innymi	słowy	

spowiedź	sakramentem	nie	jest,	bo	nie	zawiera	żadnego	
materialnego	 znaku.	 Bez	 wątpienia	 teologom	 luterań-
skim	w	XVII	w.	zabrakło	pewnej	subtelności.
 Ale czy ta materia nie odzwierciedla w pe-
wien sposób realności wydarzenia Wcielenia Syna 
Bożego?
	 Być	może,	natomiast	obecność	grzechu	w	świe-
cie	 jest	 czymś	 tak	przerażającym	 i	destrukcyjnym,	że	
musimy	poradzić	 sobie	 z	 tym	 również	 na	 sposób	 nie-
materialny.	Myślę,	że	rację	ma	Akwinata,	sugerując,	że	
materią	sakramentu	spowiedzi	jest	wyznanie	grzechów	
(confessio),	uznanie	przed	Bogiem,	że	jesteśmy	grzesz-
ni,	a	jego	formą	słowa	absolucji.	Formuła	absolucji	to	
przecież	 żywa	 ewangelia	 –	 zwiastowanie	 łaski	Bożej.	
Nie	 zapominajmy,	 że	 jest	 to	 liturgiczna	 czynność	Ko-
ścioła,	będąca	spełnieniem	nakazu	i	obietnicy	Chrystu-
sa,	 który	 mówi:	 „Którymkolwiek	 grzechy	 odpuścicie	
są	 im	 odpuszczone”.	 Rozgrzeszenie	 jest	 Bożym	 dzia-
łaniem,	 które	 jest	 w	 stanie	 zniszczyć	 grzech,	 zetrzeć	 
w	pył	i	puch	ludzką	dumę.	To	spotkanie	ze	Słowem	Bo-
żym,	które	działa,	bo	jest	silniejsze	od	naszego	grzechu.	
Czy	 pokuta	 jest	 sakramentem?	Możemy	 ten	 problem	
roztrząsać	w	nieskończoność.	Dla	mnie	osobiście	licz-
ba	sakramentów	jest	czymś	akcydentalnym.
 Owo napięcie pozostaje, jest niejako wpisa-
ne w luteranizm, skoro w Księdze Zgody znalazła się 
zarówno Konfesja Augsburska, jak i jej Apologia.
	 Luter	nigdy	nie	powiedział	ostatniego	słowa	ws.	
spowiedzi.	Miał	różne	poglądy	na	ten	temat	na	różnych	
etapach	 swojej	 działalności.	Tak	 samo	Filip	Melanch-
ton.	W	zależności	wydania	Loci	communes	będziemy	
mieli	 do	 czynienia	 z	 opcją	 na	 rzecz	 sakramentalnego	
charakteru	 spowiedzi,	 a	 szczególnie	 absolucji.	 Na	
szczęście	nie	mamy	Urzędu	Nauczycielskiego	Kościoła	
i	cieszymy	się	wolnością	poszukiwań	teologicznych.
 Na czym polega Władza Kluczy w Kościele 
luterańskim?
	 Władza	 Kluczy	 ma	 biblijne	 uzasadnienie.	
Chrystusowy	nakaz	powiada:	„Którymkolwiek	grzechy	
odpuścicie,	są	 im	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie,	
są	 zatrzymane.”	 (J	 20,21-23).	 I	 dalej:	 „Zaprawdę,	 po-
wiadam	wam:	Wszystko,	co	zwiążecie	na	ziemi,	będzie	
związane	w	niebie,	a	co	rozwiążecie	na	ziemi,	będzie	
rozwiązane	w	niebie”.	(Mt.	18,18).	Pierwszym	i	zasad-
niczym	znaczeniem	 jest	 to	nakaz	Chrystusa	 skierowa-
ny	do	wszystkich	chrześcijan,	bowiem	każdy	realizuje	
Boże	 zlecenie	 posłuszny	 słowom	 Modlitwy	 Pańskiej	
„odpuść	 nam	 nasze	winy,	 jako	 i	my	 odpuszczamy	 na-
szym	winowajcom.”	Gotowość	przebaczenia	grzechów	
bliźniemu	–	winowajcy	jest	partycypacją	Ludu	Bożego	
we	władzy	kluczy.	W	 sposób	 szczególny	potestas	 cla-
vium	przynależy	do	urzędu	duchownego.	Jest	 to	obok	
zwiastowania	Słowa	Bożego	i	sprawowania	sakramen-
tów	funkcja	ściśle	związana	ze	sprawowaniem	absolu-
cji,	a	więc	władzą	odpuszczania	grzechów.	I	na	koniec,	
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żeby	nie	było	tak	radośnie	–	Władza	Kluczy	jest	także	
funkcją	napominania.	Ksiądz	zwiastując	odpuszczenie	
grzechów	ma	również	za	zadanie	po	bratersku	przypo-
minać,	że	grzechy	są	zatrzymane	 tym	wszystkim,	któ-
rzy	nie	chcą	pokutować.
 

 Paweł Matwiejczuk - (ur. 1976) - historyk 
Kościoła, muzealnik, autor rozprawy doktorskiej „Spo-
wiedź: jej historia i interpretacja w Księgach Wyzna-
niowych Kościoła Luterańskiego" przygotowanej na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod kierunkiem 
prof. Janusza Maciuszko.

	 Historia	męki	Chrystusa	 pełna	 jest	 symbolicz-
nych	 znaków,	 związanych	 z	 cierpieniem	 i	 śmiercią	
Jezusa.	Znakiem,	który	góruje	nad	innymi,	 jest	Krzyż.	 
W	nim	 jednoczy	się	całe	życie	 Jezusa,	 Jego	działanie.	
Jego	ofiara	i	Jego	nieskończenie	wielka	miłość	do	nas,	
ludzi.	Musimy	jednak	zawsze	patrzeć	nań	na	tle	Wiel-
kiej	Nocy.	Jakże	bowiem	można	by	znieść	całe	to	cier-
pienie,	jeśli	nie	byłoby	nadziei	zmartwychwstania?
	 Pasja	to	walka.	Z	mieczami	i	włóczniami	wtar-
gnęli	żołnierze	do	ogrodu	Getsemane.	Jezus	nie	pozwo-
lił	 Piotrowi,	 jednemu	 ze	 swych	 uczniów	 dobyć	 mie-
cza	 i	bronić	Go.	Walka	Jezusa	 to	walka	duchowa	i	 to	 
w	pełnym	oddaniu	dla	wielkiej	ofiary,	którą	musi	 zło-
żyć	 zgodnie	 z	wolą	Boga.	My	 także	 trwamy	 dniem	 i	
nocą	w	walce.	Musimy	walczyć	 ze	wszystkimi	 ciem-
nymi	mocami,	z	którymi	walczył	Jezus.	Jego	broń	du-
chową	stanowiła	jedność	z	wolą	Jego	Ojca.	W	naszych	
walkach	potrzeba	nam „tarczy wiary", „miecza Ducha"  
i „hełmu zbawienia".
	 Znakiem	 bolesnych	 cierpień	 jest	 korona	 cier-
niowa.	Piłat	wydrwił	Jezusa,	miała	ona	być	symbolem	
mesjańskiego	 królestwa,	 o	 którym	 Chrystus	 mówił	
często	w	swoich	wystąpieniach	i	przypowieściach.	Nie	
rozumieli	 Go	 również	 i	 Jego	 uczniowie.	 Oni	myśleli	 
o	królestwie	ziemskim,	królestwie	tego	świata.	Jednak	
sam	 Jezus	 świadczy	 przed	 Piłatem:	 „Królestwo	moje	
nie	jest	z	tego	świata".
 „Ciernie i osty rodzić ci będzie (ziemia)", tak 
brzmiały	 słowa,	 towarzyszące	wygnaniu	 z	 raju	 pierw-
szych	ludzi.	Cierniowa	korona	na	głowie	Chrystusa	to	
przekleństwo	 świata.	Ciernie	 symbolizują	 również	na-
sze	 troski	 i	obawy,	których	pełne	 jest	nasze	życie.	Pa-
trząc	 na	 ukoronowanego	 cierniową	 koroną	Chrystusa,	
mogę	i	ja	dźwigać	swoje	brzemię.	On	bowiem	poniósł	
za	mnie	na	krzyż	moje	grzechy.
	 Gwoździami	przebito	ręce,	które	błogosławiąc	
wyciągały	 się	 do	 dzieci,	 do	 chorych,	 do	 grzeszników.	
Jakże	okrutni	mogą	być	ludzie!	Z	przebitych	rąk	i	nóg	
płynie	 krew	 Pana,	 na	 gwoździach	 zawisło	 Jego	 ciało	 
w	 upale	 Wielkiego	 Piątku.	 A	 uczniowie	 rozpoznali	
Zmartwychwstałego	 po	 bliznach.	 -	„Przez Jego rany 
jesteśmy uzdrowieni",	powiedział	prorok	Izajasz.
	 Na	krzyżu	znalazł	się	też	ironiczny	napis:	INRI.	
W	 pośpiechu	 napisana	 tabliczka	 z	 nazwiskiem:	 Jesus	

Nazarenus	Rex	 Judeorum	 (Jezus	Nazareński	Król	Ży-
dowski).	Żydzi	nie	zgadzali	 się	z	 tym	napisem.	Jezus	
nie	był	królem.	On	tylko	tak	siebie	nazywał.	Piłat	nie	
zwrócił	uwagi	na	ich	protesty.	Czyżby	przeczuwał,	że	
Jezus	 rzeczywiście	 jest	 królem?	—	 i	 dzisiaj	wielu	 lu-
dzi	mówi,	że	On	 tylko	 tak	siebie	nazywał,	a	był	czło-
wiekiem,	jak	inni.	My	jednak	patrzymy	dalej:	Chrystus,	
król	wszechświata,	król	prawdy,	król	serca.
	 A	 później	 w	 Wielki	 Piątek:	 zaćmienie	 słoń-
ca,	 trzęsienie	 ziemi	 i	 rozdarcie	 zasłony	 w	 świątyni.	
Znajdowała	 się	 ta	 zasłona	między	miejscem	 świętym	
a	 najświętszym	 świątyni	 i	 tylko	 raz	w	 roku,	w	 dzień	
pojednania,	najwyższy	kapłan	mógł	ją	odsunąć.	Za	nią	
stała	 Skrzynia	 Przymierza,	 stanowiąc	 obecność	 Boga	 
w	ciemności.	Ale	w	chwili	śmierci	Jezusa	objawia	się	to,	
co	ukryte,	wina	została	pokonana,	Bóg	przerwał	swoje	
milczenie.	Wszędzie	w	życiu	 spotykamy	zasłony,	któ-
re	nie	dopuszczają	naszego	wzroku	do	rzeczywistości	
i	 skrywają	przed	nami	Boże	działanie.	Apostoł	Paweł	
mówi	 o	 zasłonie,	 która	 wisi	 przed	 naszymi	 oczami.	
Śmierć	 Jezusa	 przynosi	 nowe	 spojrzenie.	Luter	mówi	 
o	chwili	śmierci	Jezusa:	„Oto	dziś	jest	moja	Wielkanoc!"
Kamień	 grobowy	 to	 była	 ostatnia	 rzecz,	 jaką	 miał	
otrzymać	Jezus.	Ten	kamień	jest	zawsze	końcem,	także	
i	naszego	życia.	Zamknięty	został	grób,	a	tym	samym	
zakończone	zostało	ziemskie,	ludzkie	życie	Jezusa.	Za	
wszystkim,	co	się	zdarzyło	na	tym	świecie,	stoi	kamień	
przemijania.	Ale	 to	 tylko	 jedna	strona	życia.	Jest	 jesz-
cze	i	druga,	która	objawia	się	w	Wielkanoc:	kamień	zo-
staje	odsunięty,	to,	co	skończone	staje	się	nieskończone,	
a	to,	co	śmiertelne	-	nieśmiertelne.	Następuje	całkowita	
przemiana,	pełna	metamorfoza.	„Połknięta jest śmierć 
w zwycięstwie!"
	 Siedem	 symboli	 czasu	 pasyjnego	 -	 krzyż	 
i	miecze,	korona	cierniowa	i	gwoździe,	napis,	zasłona	
i	kamień	-	uświadamiają	nam,	że	cierpienie	Wielkiego	
Piątku	 jest	koniecznym	przejściem	do	życia,	do	zmar-
twychwstania	-	dla	Chrystusa	i	dla	nas.

R.I.(ME)

Siedem znaków Pasji

*************************
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Na Golgocie
	 NA	GOLGOCIE	stały	trzy	krzyże.	Takich	krzy-
ży	świat	 jeszcze	nie	widział.	Krzyże	stały	tutaj	często	 
i	 przechodzący	 ludzie	widzieli	 już	niejednego	umiera-
jącego.	Wielki	Piątek	jednak,	gdy	umierał	Chrystus,	był	
dniem,	jakiego	ludzkość	jeszcze	nie	przeżyła.
	 Trzy	 krzyże	 Golgoty,	 potężni	 świadkowie	
wstrząsającego	 wydarzenia,	 głosiły	 potrójną	 wieść:	
grzesznikowi	—	 zbawienie,	 szukającemu	—	 ratunek,	
ludzkości	—	ostrzeżenie!	I	my	chcemy	stanąć	na	tym	
świętym	miejscu,	gdzie	wielu	czerpie	siły.	Grzesznicy	
otrzymują	 tu	 łaskę,	żałujące	 serca	pociechę,	a	umiera-
jący	życie	i	zbawienie.	Kto	doznał	mocy	krzyża,	może	
wyznać	za	mężem	Bożym:

- Lecz ponad wszystkie szczyty
w pokorze stwierdzić śmiem,

że nade wszystko zawsze
Golgotę cenić chcę! Trzy krzyże mówią:

O zwycięstwie miłości! 
	 Stajemy	w	zadumie	pod	środkowym	krzyżem.	
Na	 tym	krzyżu	miłość	 odniosła	 zwycięstwo.	Tu	 stało	
się	prawdą,	 iż	„tak	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swe-
go	jednorodzonego	dał"	(Jan	3,	16).	Pan	panów	i	Król	
wieczności	 przeżywa	mękę	 śmierci.	 Pytasz	 dlaczego?	
Odpowiem	ci	słowami	pieśni	Pawła	Gerhardta:	

Miłości dziwnej mocy cna!
Myśl tego nie zrozumie ma,

coś dla mnie wykonała,
miłego Syna na świat śląc,

Oddajesz Jego w grobu moc,
od której pęka skała. 

	 Na		Golgocie	ofiaruje		Ojciec	swojego	jedyne-
go	Syna	dla	zbawienia	zgubionej	ludzkości!	Jakże	wiel-
ki	to	dowód	miłości	Bożej!	Pan	dla	nas	opuścił	niebo,	
by	jako	bezdomny	żyć	na	tym	świecie.	Był	tak	biedny	 
i	samotny,	że	mógł	o	sobie	powiedzieć:
 „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale 
Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił!" 
(Mt 8, 20).
	 Niestrudzenie	 i	 wiernie	miłował,	 szukał	 i	 słu-
żył.	 Jeruzalem,	 miasto,	 które	 tak	 ukochał,	 widownia	
Jego	 czynów,	 postawiło	Mu	 krzyż.	 Ubolewał	 nad	 za-
twardziałością	 serc	 jego	mieszkańców	 i	 ze	 smutkiem	
wołał:	„Jeruzalem, Jeruzalem, (...) ileż to razy chciałem 
zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklę-
ta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!" (Mt 23, 37).	
O	 tym	 Jezusie	 napisano:	„Ukrzyżowali Go tam!"	 Jak	
wiele	 mieści	 się	 w	 tych	 krótkich	 słowach.	Wyczuwa-
my	przerażenie	ewangelistów.	Zbyt	straszne	było	to	dla	
nich,	że	do	krzyża	hańby	przybito	ich	ukochanego	Mi-
strza.	My	zbliżamy	się	do	tego	miejsca	z	głęboką	czcią.
Oto	 nadchodzą	 żołnierze	 z	 młotem	 i	 gwoździami.	
Chwytają	 Jego	 ręce.	 Chcielibyśmy	 zawołać:	 Nie	 do-
tykajcie	rąk	Jezusa!	Te	ręce	podtrzymały	upadającego	

Piotra,	 łamały	 chleb	 dla	 pięciotysięcznej	 rzeszy,	 bło-
gosławiły	 dzieci.	 Cóż	 jednak	 obchodziły	 najemników	
czyny	miłości?!	Ciężko	i	głucho	huczą	uderzenia	młota:	
Ukrzyżuj	 Go!	 	 Tego,	 który	 szukał	 zgubionych	 i	 zbłą-
kanych,	Księcia	Pokoju,	który	niósł	z	sobą	zbawienie	 
i	życie,	Arcykapłana,	który	modlił	się	za	nami,	krzyżują	
ludzkie	 ręce.	Raz	za	 razem	uderza	młot,	dokonuje	się	
straszne	dzieło.
	 W	 ciszy	 patrz	 przez	 chwilę	w	 górę	 na	 krzyż!	
Widzisz	 ozdobioną	 cierniową	 koroną	 głowę	 zranioną	
dla	ciebie,	widzisz	gasnące	oczy	pełne	miłości	 i	życz-
liwości	dla	ciebie.	Pan	z	krzyża	spogląda	na	tych,	któ-
rym	kiedyś	pomagał,	dostrzega	uciekających	uczniów.	
Opuszczony	przez	Ojca	doznaje	pełni	samotności.	Cier-
pi	 i	 umiera	 za	nas.	Ucisz	 się	 teraz	 zupełnie	 i	wyznaj:	 
O	Miłości,	 coś	 ode	mnie	wzięła	w	 darze	męki	 krzyż,	
a	 dziś	 darzysz	 mnie	 wzajemnie	 Łaską,	 która	 dźwiga	
wzwyż	—	Chcę	na	wieki	Twoim	być,	w	Tobie	i	dla	Cie-
bie	żyć.
	 Czy	 ukrzyżowanie	 zostało	 już	 dokonane	 cał-
kowicie?	Gdyby	 stanowiło	 tylko	 dzieło	 żołnierzy,	 by-
łoby	tak.	Lecz	i	my	należymy	do	tych,	którzy	wbijają	
gwoździe	do	rąk	i	nóg	Jezusowych.	Gwoździami	tymi	
są	nasze	grzechy,	a	młotem,	co	je	umocowuje,	jest	nasz	
grzeszny	 upór.	 Każdy	 grzech,	 każde	 słowo	 wypowie-
dziane	w	gniewie	i	nieszczerości,	każda	zła	myśl	—	to	
nowe	uderzenia	młota	na	Golgocie.

Ukorz się więc pod krzyżem i wyznaj:
To ja, to grzechy moje

zadały Ci te znoje,
nie zliczysz mnóstwa ich:

jest ich jak piasku w morzu;
I one Tobie mnożą nawały mąk i bólów Twych.

	 Krzyż	środkowy	wskazuje	naszą	winę	i	zepsu-
cie.	Chrystus	umarł	za	nas.	Jedno	słowo,	jedna	prośba	
do	Ojca	uwolniłyby	Go.	W	największej	męce	modli	się:	

„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!" Wkrót-
ce	potem	następuje	okrzyk: „Wykonało się!"	—	słowo	
zwiastujące	zbawienie,	radosne	poselstwo	dla	grzeszni-
ka.	Zbliżmy	się	jeszcze	bardziej	do	krzyża.	Oto	napis:	

„Jezus Nazareński, król żydowski".	 Piłat	 chciał	 w	 ten	
sposób	zadrwić	z	Żydów,	a	uznał	prawdę,	uczcił	Zba-
wiciela.	Jezus	znaczy:
	 Pomocnik,	 Zbawiciel,	 Wybawca.	 Patrz,	 oto	
twój	 Pomocnik,	 twój	 Zbawiciel	 ,,on zraniony jest za 
występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został 
dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy ulecze-
ni" (Izaj. 53, 5).

O zwycięstwie grzechu!
	 Z	 lękiem	 podchodzimy	 do	 krzyża	 po	 lewej	
stronie.	 Krzyż	 ten	 przejmuje	 nas	 grozą,	 oznacza	 bo-
wiem	zwycięstwo	grzechu	nad	duszą	ludzką.	Sumienie	
człowieka,	 który	 na	 nim	 zawisł,	 obarczone	 było	wiel-

Łk 23; 33,43
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ką	winą.	Sędzia	ziemski	skazał	go	na	śmierć	krzyżową.	
Zbrodniarz	ten	musiał	stanąć	przed	Bogiem	z	grzecha-
mi	swego	życia.	Gdyby	okazał	skruchę	i	pragnął	łaski	
odpuszczenia,	krew	Jezusa	oczyściłaby	go	od	wszelkie-
go	grzechu.	On	 jednak	w	obliczu	śmierci	drwił	 tylko:	

„Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas!" Myśl	 
o	zbawieniu	swej	duszy	i	o	wieczności	była	mu	obca.
	 Iluż	 ludzi	 jest	mu	podobnych.	Modlą	 się,	 pra-
gnąc	jedynie	uwolnienia	od	krzyża,	od	ziemskich	trosk.	
Grzechy	ich	nie	trwożą,	a	sąd	nie	przeraża.	Jeżeli	 i	 ty	
nie	dostrzegasz	swych	win,	jeżeli	służysz	własnej	woli,	
dlaczego	 Pan	 miałby	 ci	 pomóc?	 Biada	 człowiekowi,	
który	nie	troszczy	się	o	swoją	duszę.	Ten,	kto	umiera	w	
grzechu,	znajduje	się	w	wiecznej	nocy.	Czy	może	być	
coś	bardziej	przerażającego?
	 Złoczyńca	 słyszał	 siedem	 słów	 Pana	 Jezusa	
na	krzyżu,	Jego	modlitwę	przyczynną,	został	skarcony	
przez	 drugiego	 złoczyńcę,	 a	mimo	 to	 pozostał	 zimny	 
i	obojętny.

O zwycięstwie łaski!
	 Zbliżamy	się	do	trzeciego	krzyża.	To	krzyż	po	
prawicy	Jezusa.	Tu	także	wisi	złoczyńca.	Przyjrzyjmy	
się	bliżej	temu	człowiekowi.	Miał	grzeszną	przeszłość.	
I	on	początkowo	bluźnił	i	szydził	z	Jezusa,	lecz	kiedy	
zobaczył,	 z	 jaką	 godnością	 i	 cierpliwością	 Pan	 zno-
si	mękę,	kiedy	usłyszał	 Jego	modlitwę	w	odpowiedzi	
na	grubiaństwa	i	szyderstwa	ludu,	dokonała	się	w	nim	
wielka	zmiana.	Jego	uśpione	sumienie	nagle	się	przebu-
dziło.	Ujrzał	swe	stracone	życie,	niegodność	i	bezmiar	
win.	Gorąco	pragnął	 dostąpić	 odpuszczenia	 grzechów	 
i	zbawienia.	I	stał	się	wielki	cud.
	 W	 chwili	 gdy	 nawet	 uczniowie	 stracili	 wiarę	 
i	nadzieję,	on	ujrzał	w	Jezusie	Króla	chwały.	Z	jego	ust	
wyszły	słowa	świadczące	o	głębokim	poznaniu	własne-
go	grzechu:	„Słuszną ponosimy karę za to, co uczynili-
śmy".	Wyznał	Panu	swą	winę	i	wyraził	skruchę.	Potem	

nastąpiła	 prośba:	 „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wej-
dziesz do Królestwa swego!"
	 Cudowne	słowa	z	ust	mordercy.	Jaka	przemia-
na	—	od	lekkomyślności	i	bluźnierstwa	do	szczerej	po-
kuty	 i	wzniesienie	 się	na	wyżyny	wiary.	 I	odpowiedź	
Pana: „Dziś będziesz ze mną w raju!"
 „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest 
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy". „Krew Je-
zusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkie-
go grzechu" (1 J 9, 7). 

Prawdą stało się:
I zabójca znalazł cudny zdrój:

ukazał mu go Pan,
i czysty wszedł przez śmierci znój

z Jezusem w rajski stan.
 Obietnica	wejścia	do	raju	dotyczy	wszystkich,	
którzy	 przychodzą	 do	 Zbawiciela	 ze	 skruchą	 i	 wiarą.	
Bóg	nie	chce	nas	zgubić.	Pragnie	nam	dać	życie	wiecz-
ne.	Żadne	brzemię	nie	jest	tak	ciężkie,	by	go	nie	można	
było	usunąć.	Łaska	odniosła	zwycięstwo.
	 Staliśmy	na	wzgórzu	Golgoty	pod	trzema	krzy-
żami.	Ręka	Pana	wypisała	na	krzyżu	po	 lewej	stronie	
słowo:	 zgubiony,	 po	 prawej	 zaś:	 uratowany.	Wszyscy	
jesteśmy	grzesznikami,	 lecz	kiedy	Chrystus	Pan	doko-
nał	zbawienia,	zaistniał	podział.	Są	grzesznicy	zgubieni	
i	grzesznicy	uratowani.
	 Do	jakich	grzeszników	należysz	ty?	Czy	podją-
łeś	już	decyzję?
	 Droga	do	życia,	do	zbawienia	wiedzie	jedynie	
przez	krzyż.	Złóż	pod	nim	swoje	grzechy,	 całe	 swoje	
życie.	 Spójrz	 jeszcze	 raz	 w	 górę	 na	 środkowy	 krzyż.	
Tam	 kona	 twój	 Pan,	 twój	 Zbawiciel,	 twój	miłosierny	
Bóg.	Oddaj	mu	swe	życie,	nie	 tylko	słowa!	Wówczas	
Wielki	Piątek	będzie	dniem	twojego	ratunku,	 twojego	
zbawienia.

Autor nieznany

Praktyczne porady dla nas w świetle Biblii

Księga proroka Izajasza rozdz. 53:
 „Znęcano się nad nim, lecz on znosił w poko-
rze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowa-
dzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą zamilkł 
i nie otworzył swoich ust”.	Tego	milczenia	 i	 cichości	
trzeba	 nam	 się	 nauczyć	 od	 Jezusa.	Nie	wystarczy	 po-
dziwiać	w	uwielbieniu	Jego	święte	milczenie,	o	wiele	
lepszy	owoc	swego	Ducha	pragnie	Jezus	widzieć	w	na-
szym	życiu,	gdy	również	jak	On	będziemy	przyjmować	
wszystkie	 złe	 słowa	 i	 cierpienia.	Do	 tego	pragnie	nas	
zachęcić	 św.	 Piotr:	„Nie oddawajcie złem za zło, ani 

obelgą za obelgę lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż 
na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli bło-
gosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia  
i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od 
złego, wargi swoje od mowy zdradliwej”. (1P 3, 9-10).	
Trzeba	się	nauczyć	zachować	cichość,	cierpliwość	gdy	
inni	będą	się	wyrażać	o	nas	krytycznie,	gdy	nasze	życie	
będzie	pełne	cierpień,	niech	nas	umocni	postawa	Jezusa	
i	niech	nas	pobudzi	do	tego,	by	wziąć	swój	krzyż	i	iść	 
w	Jego	ślady.	

Ruta Kornelia Lissowska

 Co robić, gdy dokuczają nam i osądzają nas niesprawiedliwie ludzie, obrażają nas i męczą?
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	 Wielki	 Piątek	 jest	 największym	 świętem	 w	
tradycji	 Kościoła	 Ewangelickiego.	 Centralne	 miejsce	 
w	zwiastowaniu	tego	dnia	zajmuje	tajemnica	Odkupienia.	
Co	roku	wracamy	do	tej	rzeczywistości,	którą	uobecnia	
nam	Krzyż	Jezusa	Chrystusa	w	historii	i	naszym	życiu.	
Golgota	 jest	znakiem	wielkiego	bólu	 i	cierpienia	Boga.	
Dlatego	dramat,	który	wydarzył	się	na	wzgórzu	Trupiej	
Czaszki,	 każe	 nam	 milczeć.	 Liturgia	 wielkopiątkowa	
wypełnia	 tę	 ciszę	 czytaniem	Męki	Pańskiej.	Wierni	 tej	
zasadzie,	wróćmy	myślą	do	historii,	która	stała	się	udzia-
łem	Syna	Bożego.	Golgota.	Trzy	krzyże.	Pośrodku	krzyż	
z	napisem:	Król	Żydowski.	Rozpoczyna	się	wykonanie	
wyroku.	 Dla	 swoich	 krzywdzicieli,	 dla	 sprawców,	 któ-
rzy	zadają	Mu	cierpienia,	Zbawiciel	ma	słowa	modlitwy:	
,,Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią".	Śmierć	Je-
zusa	poruszyła	niebo	i	ziemię.	Ramionami	Krzyża	Zbawi-
ciel	ogarnął	wszechświat.	O	godzinie	dziewiątej	zawołał	
Jezus	donośnym	głosem:	„Boże mój, Boże mój, czemuś 
mię opuścił?" (Mt 27,46).	W	słowa	Psalmu	przyobleka	
Ukrzyżowany	 tajemnicę	 Swojej	 męki.	 Jest	 to	 skarga	
Boga,	któremu	człowiek	odmówił	swej	miłości,	i	dramat	
człowieka,	 który	 czuje	 się	 pozbawiony	 miłości	 Boga.	
Jezus	bierze	na	siebie	cały	ciężar	oddzielenia	człowieka	
od	Boga.	Spełnia	kielich	męki	do	dna,	by	przezwyciężyć	
cierpienie	świata.	Odtąd	Zbawiciel	schodzi	coraz	głębiej	
na	dno	męki.	Jeszcze	 trzy	godziny	 temu	nie	chciał	pić.	
Teraz	podano	Mu	nasiąkniętą	octem	gąbkę.	A	gdy	skosz-
tował	octu,	 rzekł:	 ,,Wykonało się!"	 I	 skłoniwszy	głowę,	
oddał	 ducha.	 Taka	 jest	 rzeczywistość	 Ukrzyżowania	
Syna	Bożego,	którą	Kościół	Chrystusa	przeżywa	dzisiaj	
w	poczuciu	winy	i	skruchy.	Bo	tragedia	Wielkiego	Piąt-
ku	 jest	 nie	 tylko	 dramatem	Ukrzyżowanego	Boga,	 ale	 
i	człowieka.	Krzyżując	Jezusa	Chrystusa,	człowiek	osią-
gnął	granice	odczłowieczenia	i	barbarzyństwa.	Ludzkość	
więcej	umiłowała	ciemność	niż	światłość.
	 Tak	odczytywał	sens	Krzyża	Ojciec	Reformacji	
XVI	w.,	Marcin	Luter,	który	pisał	o	sobie:	„To ja ukrzy-
żowałem Chrystusa! Kiedy widzisz gwoździe kaleczące 
Jego dłonie, bądź pewny, to jest moje dzieło, a patrząc na 
Jago koronę z cierni, pamiętaj, to są moje myśli".
	 Od	wieków	pyta	człowiek:	Czy	tak	być	musiało?	
Czy	Bóg	nie	mógł	uniknąć	tej	ofiary	całopalnej?	Dlacze-
go?
	 Tajemnicę	Odkupienia	można	pojąć	tylko	w	Je-
zusie	Chrystusie	 i	 tylko	 przez	Niego.	 Jako	 prawdziwy	
Bóg	i	prawdziwy	Człowiek	jest	On	jedynym	kluczem	do	
zrozumienia	misterium	Krzyża.	Ta	 prawda	 nie	 jest	 do-
stępna	dla	wszystkich.	Jeszcze	trwa	spór	o	Krzyż	Chry-
stusa.	Dla	 jednych	Krzyż	 jest	 zgorszeniem,	dla	 innych	
głupstwem.	Ale	„dla	nas",	 jak	uczy	apostoł	Paweł,	 jest	
mowa	o	Krzyżu	„mocą Bożą".
	 W	 tym	 krótkim	 świadectwie	 zawarł	 Apostoł	
całą	istotę	wielkopiątkowej	wiary,	i	temu	Słowu	można	

Tajemnica Odkupienia
i	 trzeba	 wierzyć.	 Bo	 Ojciec	 Przedwieczny	 uwierzytel-
nił	tę	wiarę	w	Ofierze	Krzyża.	Bóg	dotrzymał	obietnicy	 
i	 nie	 posłał	 Syna	 na	 świat,	 aby	 sądzić	 świat,	 lecz	 aby	
świat	 był	 przez	 Niego	 zbawiony.	 „Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny"  
(J 3,16). To	w	Krzyżu	Jezusa	Chrystusa	objawiła	się	cała	
tajemnica	miłości	 Bożej.	 Dlatego	wierzymy,	 że	 Krzyż	
jako	znak	sądu,	śmierci	nie	oddala	nas	od	Boga,	ale	nas	
do	Niego	zbliża	i	ku	Niemu	zwraca.	Tak	więc	mógł	Syn	
Boży	wziąć	w	Krzyżu	na	siebie	cierpienie	całego	świata.	
Bo	 tylko	w	społeczności	 z	 cierpiącym,	ukrzyżowanym	
Jezusem	 Chrystusem	 cierpienie	 zostaje	 przezwyciężo-
ne	i	staje	się	drogą	do	zespolenia	się	z	Bogiem.	Dlatego	
być	uczniem	Chrystusa	znaczy	upodobnić	się	do	Jezusa	
Chrystusa	i	utożsamić	się	z	Nim	w	cierpieniu,	i	w	naszej	
słabości	 i	niemocy	zdać	się	na	cierpienie	Boga.	Z	tego	
powodu	trzeba	się	wmyślić	w	tajemnicę	Bożej	bezsilno-
ści,	bo	tylko	Bóg	Ukrzyżowany	i	cierpiący	może	pomóc,	
i	 tak	 jak	 Jezus	 Chrystus	współcierpi	 z	 nami	 i	 nosi	 na-
sze	brzemiona,	tak	samo	i	my	powinniśmy	uczestniczyć	 
w	 noszeniu	 ciężarów	 i	 brzemion	 innych,	 naszych	 bliź-
nich.	 Mówię	 o	 tym,	 bo	 społeczność	 w	 dźwiganiu	 na-
szych	 brzemion	 i	 wspólnych	 uciążliwości	 jest	 nam	
dzisiaj	szczególnie	potrzebna.	Dlatego	w	udręce	naszej	
codzienności,	w	naszym	zatroskaniu	o	przyszłość	Ojczy-
zny,	 w	 sytuacji,	 kiedy	—	 jak	mówi	 Pismo	—	 „nawie-
dzani	bywamy	różnymi	doświadczeniami",	niech	myślą	
przewodnią	 naszego	 postępowania	 i	 życia	 będą	 słowa	
Apostoła	Narodów:
„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie Zakon 
Chrystusowy" (Ga 6,2).
	 Refleksja	 nad	 Krzyżem	 Golgoty	 zawsze	 łączy	
się	w	Piśmie	Świętym	z	poselstwem	o	pojednaniu	i	po-
koju.	 Dlatego	 dzień	Wielkiego	 Piątku	 to	 święto	 pojed-
nania	 i	pokoju.	Tak	więc	Bóg	sam	w	Synu	Swoim	wy-
szedł	 z	 ukrycia,	w	którym	nie	 było	 dla	Niego	miejsca,	 
i	 oznajmił	 nam	 w	 Krzyżu	 Golgoty	 słowo	 pojednania.	
Był	 to	moment	 zwrotny	w	 dziejach	 całego	 stworzenia.	
Sens	 tego	przełomu	polega	na	 tym,	 że	dokonane	w	 Je-
zusie	 Chrystusie	 pojednanie	 Boga	 ze	 światem	 istnieje	
jedynie	 i	 wyłącznie	 w	 Ukrzyżowanym	 Synu	 Bożym	
i	 w	 Jego	miłości	 do	 człowieka.	 To	 nie	 człowiek	 przy-
chodzi	do	Boga	i	przynosi	Mu	dar	pojednania,	ale	Bóg	
zwraca	 się	do	 człowieka,	 by	mu	dać	w	ofierze	własne-
go	Syna.	Więcej,	 to	Jezus	Chrystus	mocą	swej	miłości	
i	 łaski	 usprawiedliwił	 niesprawiedliwego	 i	 przywrócił	
przymierze	między	Bogiem	 a	 człowiekiem,	 podeptane	
przez	ludzi,	i	tu	Bóg	nawet	własnego	„Syna nie oszczę-
dził, ale go za nas wszystkich wydał" (Rz 8,32), by rato-
wać	i	zbawić	świat.	W	rzeczywistości	Krzyża	zniszczona	
została	nienawiść,	usunięta	niesprawiedliwość	 i	 zakwe-
stionowane	 zostało	 nasze	 egoistyczne	 „ja".	 Owocem	
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pojednania	 jest	 nowe	 życie,	 bo	„kto jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem" (II Kor. 5,17).	Równocześnie	
Krzyż	Wielkiego	Piątku	 uczy	 nas,	 że	 pojednanie	 z	Bo-
giem	zawsze	wyraża	się	w	nowym	stosunku	do	bliźnie-
go.	Dlatego	kto	z	Bogiem	się	pojednał,	ten	zaakceptował	
i	przyjął	na	siebie	odpowiedzialność	za	bliźniego,	 jego	
los	 i	 życie.	Bo	wszyscy	 jesteśmy	współodpowiedzialni	
za	naszych	bliźnich	i	od	tej	odpowiedzialności	nikt	nie	
może	 się	 uchylić.	 Dzięki	 ofierze	 pojednania	 dopełnio-
nej	w	Krzyżu	wiemy,	że	pojednani	żyją	 inaczej,	 i	 jeże-
li	różnią	się	między	sobą,	to	czynią	to,	jak	mówi	poeta,	 
w	sposób	,,piękny	i	mocny"	i,	dodajmy,	mądry.	Szukają	
oni	 jedności	 w	 pojednanej	 różnorodności.	 Bo	 pojedna-
nie	 w	 Ukrzyżowanym	 Panu	 nie	 usuwa	 różnorodności	
naszych	 poglądów	 i	 zapatrywań,	 ale	 zawsze	 eliminuje	
z	 naszego	 współżycia	 wrogość,	 nienawiść	 i	 uprzedze-
nia.	Dlatego	prośmy	dzisiaj	Ukrzyżowanego	Zbawiciela	 
o	 ducha	 miłości	 między	 nami,	 o	 poczucie	 wspólnoty,	 
o	zgodę	w	naszym	ojczystym	domu	i	umiejętność	budo-
wania	mostów	w	duchu	pojednania	i	pokoju	chrześcijań-
skiego.	Podzieleni,	poróżnieni	i	zwaśnieni,	potrzebujemy	
ducha	miłości	i	porozumienia	bardziej	niż	kiedykolwiek.	
Dlatego	być	w	Chrystusie	i	żyć	dla	Niego	to	znaczy	słu-
żyć	bliźnim	świadectwem	Ewangelii	o	pojednaniu	i	po-
koju.	Do	 takiej	postawy	zobowiązuje	nas	wierność	dla	
słowa	Ewangelii	 i	 poczucie	 odpowiedzialności	 za	 losy	
naszego	kraju.	Przez	ofiarę	Syna	Bożego	pojednanie	jest	
nie	tylko	nakazem,	ale	i	przykazaniem,	bo:	„nowe przy-

kazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali" (J 
15,12)
	 Sędziowie,	 którzy	 wydali	 wyrok	 na	 Jezusa,	
mniemali,	że	śmierć	zamknęła	wszystko.	Jakże	się	strasz-
nie	mylili.	Bo	Jezus	Chrystus	żyje.	Krzyż	Golgoty,	jako	
Znak	pojednania,	jest	zwycięstwem	życia.	Patrząc	dzisiaj	
na	Krzyż,	 już	wiemy,	 że	 po	Wielkim	Piątku	 przyszedł	
Dzień	Zmartwychwstania.	To	grzech	postawił	Krzyż	na	
drodze	 Zbawiciela,	 ale	 cud	Odkupienia	 udowodnił,	 że	
miłość	 jest	 mocniejsza.	 Życie	 zwyciężyło.	 Na	 Krzyżu	
dopełniła	się	śmierć	śmierci.	Dlatego	apostoł	Paweł	miał	
prawo	 wyznać:	 ,,Połknięta jest śmierć w zwycięstwie"  
(1 Kor. 15,54).	I	odkąd	nasza	śmierć	stała	się	sprawą	Syna	
Bożego,	nasze	życie	jest	też	Jego	sprawą.	Jezus	Chrystus	
umarł	za	nas	i	dla	nas	i	zmartwychwstał	za	nas	i	dla	nas.	
Mówi	poeta:	„Oto	wszerz	 i	wzwyż.	Wszystko	 to	samo.	
Gdzież	podział	się	krzyż?	Stał	się	nam:	bramą".	Cudow-
na,	zbawienna	zamiana	-	wyznajemy	za	Reformatorem.	
Krzyż	bez	pojednania	jest	wyrokiem	śmierci,	ale	Krzyż	
Chrystusowy	jako	krzyż	pojednania	jest	bramą	do	życia.	
Dlatego	podejdźmy	dzisiaj	w	pokorze	do	Ukrzyżowane-
go	Zbawiciela	tak	blisko,	by	Jego	ból	był	naszym	bólem.	
Jego	cierpienie	naszą	winą.	Jego	śmierć	naszym	życiem,	
aby	i	nad	nami	spełniło	się	słowo	z	Krzyża:	„Wykonało 
się".	Tak.	Wykonało	się	zbawienie	nasze.	To	„On zranio-
ny jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany 
został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy 
uleczeni” (Iz 53,5). Amen.

	 Jeremiasz,	który	w	chwili	rozpaczy	wołał: „Przeklęty dzień,w który się urodziłem…” (20, 14-18)	później	
zwiastował	słowo	Pana:	„Ja wiem jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgo-
tować wam przyszłość i natchnąć nadzieją (29, 11).	Zaś	Job	wyznał:	„Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje (19, 25). 
Apostołowie	zaś	wołali:	„Wiemy,	że	Bóg	współdziałał	we	wszystkim	ku	dobremu	z	tymi,	którzy	Boga	miłują”.	–	
„Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby 
wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto”.	
	 Z	postaci	problematycznych	ci	ludzie	przemienili	się	w	świadków	żywego	Boga.	Zamiast	pytać	mówili:	
Jestem	tego	pewien!	Wiem!	Tak	się	akurat	składa,	że	i	ja	też	to	samo	mogę	powiedzieć	o	sobie	–	Wiem,	-	Jestem	
tego	pewna!

	 Najpierw	 choroba	 dopadła	męża.	Ona	 zrobiła	
wszystko	co	w	jej	mocy,	aby	pomóc,	ochronić,	być	do	
dyspozycji	w	czynie	i	modlitwie.	Bojuje	i	widzi	efekty.	
Chroba	męża,	na	 jakiś	czas	odpuściła.	Nastąpiła	 remi-
sja.	Co	za	ulga!	Może	odetchnąć	i	na	chwilę	z	nadzieją	
popatrzeć	 w	 przyszłość.	 Ale	 nadmierny	 wysiłek	 za-
czyna	wysyłać	jej	niepokojące	alarmy:	chudnie,	coś	ją	
poboluje,	słabnie.	W	końcu	idzie	do	szpitala,	musi	się	

Szpitalne refleksje

przebadać.	 Jednym	uchem	słucha	 lekarza,	bo	ma	wła-
sną	uspokajającą	teorię:	to	przesilenie,	przepracowanie,	
potrzebuje	tylko	odpoczynku.	Nie	może	się	poddać,	bo	
to	on	potrzebuje	pomocy.	Nadal	jest	dzielna,	nadal	widzi	
światełko	w	tunelu,	nadal	próbuje	zbagatelizować	swój	
stan.	Nadal	…,	ale	na	dnie	serca,	w	„zwierciadle	duszy”	
–	oczach	–	czai	się	niewielki	jeszcze	strach.	Ale	ona	tego	
nie	widzi,	bo	on…	Panie!	Dodaj	tym	żonom,	mężom	sił.	
Idą	ciemną	doliną,	ale	jeszcze	są	RAZEM.	

Oddajmy się ze wszystkimi naszymi 
problemami w ręce Pana Boga

Świadectwo

ks. bp Janusz Narzyński; 1983 r. 

Ruta Kornelia Lissowska

Jeszcze razem

ZW
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	 Czym	 jest	 parafia?	 Kiedy	 zadałam	 sobie	 py-
tanie,	 czym	dla	mnie	 samej	 jest	 parafia,	w	mojej	 gło-
wie	zaczęły	tworzyć	się	obrazy	różnych	spotkań,	akcji,	 
w	których	było	dane	mi	brać	udział.	Przed	oczami	wi-
działam	 przepełnione	 pieśniami	 i	 różnymi	 scenkami	
rekolekcje,	 Tygodnie	 Dobrej	 Nowiny,	 później	 próby	
chóru	młodzieżowego	„Hosanna”,	występy,	obozy,	na	
których	 się	 było,	 nauki	 konfirmacyjne,	 dzień	 konfir-
macji,	 pierwsze	 próby	 chóru	 kościelnego,	 (w	 którym	
śpiewam	do	dziś),	podniosłe	obchody	różnych	świąt	jak	 
i	praktyki,	podczas	których	we	własnej	parafii	mogłam	
stawiać	 pierwsze	 kroki,	 prowadzić	 swoje	 pierwsze	
nabożeństwa.	Wśród	 tych	 obrazów	 jest	 wiele	 miłych	
wspomnień,	sytuacji,	ludzi.	Ale	czym	tak	naprawdę	po-
winna	 być	 dla	 każdego	wierzącego	 człowieka	 parafia,	
do	której	należy?
	 W	 dzisiejszym	 świecie,	 w	 dobie	 XXI	 wieku,	
w	czasach,	 kiedy	przed	każdym	z	nas	 rozpościera	 się	
wachlarz	wielu	możliwości	aktywności,	wielu	spotkań,	
przeróżnych	 zajęć,	 wielu	 z	 nas	 często	 nie	 dostrzega	
możliwości	jakie	daje	mu	parafia.	Kiedy	spojrzymy	na	
organizowane	 spotkania,	 imprezy,	 można	 powiedzieć,	
że	brakuje	w	nich	nowych	osób,	często	młodych.	Myślę,	
że	parafia	to	nie	tylko	obecność	na	nabożeństwach	świą-
tecznych,	to	nie	tylko	chrzest,	konfirmacja,	ślub.	Parafia	
to	 coś	więcej!	 Parafia	 to	wspólnota	 ludzi	wierzących.	
To	wspólne	 słuchanie	 i	 przyjmowanie	 Słowa	Bożego,	
to	wspólne	przystępowanie	do	Sakramentów,	ale	myślę,	
że	to	również	wspólne	życie	w	gronie	parafii	i	wzajem-
ne	wsparcie.	Wielu	ludzi	myśląc	o	swojej	parafii	myśli	
o	budynku,	myśli	o	miejscu,	gdzie	czasem	musi	coś	za-
łatwić,	czasami	myśli	o	nabożeństwach,	które	odbywają	
się	u	niego	w	kościele.	Ale	czy	tylko	tym	jest	i	powin-
na	 być	 dla	 nas	 parafia?	Wyobraźmy	 sobie,	 że	 wybu-
dujemy	czy	 też	wyremontujemy	nasz	kościół,	później	

unowocześnimy	 budynek	 parafii.	Wszystko	 to	 będzie	
wyglądało	 pięknie,	 ale	 będzie	 stało	 puste.	 Myślę,	 że	
Kościół	nie,	jako	budynek,	lecz	właśnie	ta	społeczność	
ludzi	wierzących	powinien	każdego	dnia	tętnić	życiem	
na	chwałę	Pana	Boga.	W	dobie	dzisiejszej	technologii,	
powszechnie	panującego	pośpiechu,	znajdźmy	również	
czas,	 aby	 razem	z	 innymi	 ludźmi	budować	wspaniałą	
więź	i	brać	udział	czy	to,	kiedy	jesteśmy	młodzi	(bądź	
tak	 się	 czujemy)	w	 spotkaniach	młodzieżowych,	 póź-
niej	w	chórach,	godzinach	biblijnych,	spotkaniach	Pań,	
kołach	odwiedzinowych.	Idąc	zabierzmy	ze	sobą	znajo-
mych,	pozwólmy	również	i	dzieciom	uczestniczyć	cho-
ciażby	w	 szkółkach	 niedzielnych,	 dawajmy	 im	 dobry	
przykład.	 Spróbujmy	 nie	 przechodzić	 obojętnie	 obok	
tego	 wszystkiego,	 co	 może	 nam	 dawać	 radość	 bycia	 
z	 innymi	 ludźmi	 i	 tworzenia	właśnie	 tej	 najmniejszej	
komórki	całego	naszego	Kościoła,	ale	jakże	ważnej.		
	 Zadajmy	 sobie	 każdy	 sam	 pytanie:	Czym	 dla	
mnie	 jest	moja	 parafia	 do	 której	 należę?	 I	 pomyślmy	
czy	nie	warto	zrobić	chociażby	jednego	kroku	do	przo-
du.	Parafia	to	nie	budynek,	parafia	to	ludzie.	

 „Mając, więc, bracia, ufność, iż przez krew 
Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, 
którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez 
ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bo-
żym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, 
oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na 
ciele wodą czystą; trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 
którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietni-
cę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do 
miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych 
zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, 
lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej 
widzicie, że się ten dzień przybliża.”   Hbr 10,19-25;
    

Wiktoria Matloch

500 lat Reformacji

Moja parafia

 W poprzednim numerze naszego informatora rozpoczęliśmy przedstawiać refleksje dotyczące spuścizny 
reformacji. W tym numerze kontynuujemy rozważania, a naszych Czytelników zachęcamy do podzielenia się swo-
imi przemyśleniami. 

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz 
w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Al-
bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się 
ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie 
będzie zawstydzony.

Rz 10,9-10
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 180

Trochę historii

   01.03.1938:	w	Warszawie	zmarł	Władysław Grabski, eko-
nomista,	 reformator	 gospodarki,	 dwukrotny	premier	Rządu	
RP.	Był	 synem	Feliksa	 i	 Stanisławy	 z	Mittelstaedtów.	Uro-
dził	się	w	Borowie	7.08.1874	r.	Po	ukończeniu	V	Gimnazjum	 
w	Warszawie	(1892),	udał	się	na	studia	do	Paryża	-	w	École	
des	Sciences	i	w	Sorbonie	(nauki	polityczne	i	historia);		ko-
lejne	dwa	lata	studiów	w	Halle	(agronomia)	musiał	przerwać	
z	powodu	śmierci	ojca	(1897).	 	Po	powrocie	do	kraju	prze-
jął	gospodarkę	w	majątku	rodzinnym,	starając	się	poprawić	
jego	kondycję	finansową.	Dwa	lata	później	założył	doświad-
czalną		stację	rolniczą	w	Kutnie,	po	kolejnych	dwóch	latach	
fabrykę	drenów	oraz	spółdzielnię	rolniczą	„Spójnia”.	Będąc	
członkiem	Narodowej	Demokracji	i	ciesząc	się	jej	poparciem,	 
w	latach	1905	-	1912	był	posłem	ziemi	warszawskiej	do	ro-
syjskiej	Dumy.	W	czasie	I	wojny	światowej	uzyskał	mandat	w	
Komitecie	Narodowym	Polskim.	Z	jego	inicjatywy	powstał	
Centralny	Komitet	Polski,	i	jemu	też	powierzono	kierownic-
two	Komitetu.	W	1915	r.	uczestniczył	w	negocjacjach	z	ca-
rem	Mikołajem	II	w	sprawie	utworzenia	Państwa	Polskiego,	
prowadził	też	szeroką	akcję	pomocy	polskim	uchodźcom	na	
terenie	 Rosji	 (1916	 –	 1917).	 Rychło	 jednak	miało	 się	 oka-
zać,	że	deklaracje	carskie	są	tak	samo	złudne,	jak	obiecanki	
pozostałych	zaborców	Polski;	o	reszcie	miały	przesądzić	ab-
dykacja	cara	 i	wybuch	rewolucji	bolszewickiej	 (7.11.1917).	
Wrócił	wówczas	do	Polski,	lecz	wpadł	w	ręce	pruskiej	policji	
i	osadzony	w	modlińskim	więzieniu.	Uwolniony	w	końcu,	w	
październiku	1918	 r.	wszedł	w	 skład	 efemerycznego	 rządu	
Rady	Regencyjnej	 jako	minister	 rolnictwa.	 Kilka	miesięcy	
później	 (18.01.1919)	uczestniczył	w	obradach	dotyczących	
kwestii	 gospodarczych	 na	 konferencji	 pokojowej	 w	 Pary-
żu.	Pod	koniec	1919	r.	przez	rok	sprawował	urząd	ministra	
skarbu	w	 rządzie	 Leopolda	 Skulskiego,	 obejmując	 po	 nim	
kierownictwo	rządu	zaledwie	na	przeciąg	jednego	miesiąca	
(20.06	–	20.07.1920).	Wcześniej	(25.04.1920)	rozpoczęła	się	
wojna	 polsko	 –	 bolszewicka,	 która	 po	 początkowych	 suk-
cesach	 przybrała	 dla	 Polski	 bardzo	 niekorzystny	 obrót.	Na	
wniosek	premiera,	sejm	powołał	Radę	Obrony	Państwa.	Był	
po	temu	najwyższy	czas,	gdyż	kilka	dni	później		armia	pod	
wodzą	 Michaiła	 Tuchaczewskiego	 wkroczyła	 na	 Białoruś;	
dalszy	kierunek	natarcia	była	aż	nadto	czytelny.	Mocarstwa	
zachodnie	natomiast	zwołały	w	tym	czasie	do	Spa	konferen-
cję	w	 sprawie	 reparacji	wojennych	 i	 obostrzeń	militarnych	
dla	Niemiec	 (6	–	16.07.).	Przybyły	na	konferencję	premier	
Grabski,	wobec	istotnego	zagrożenia	co	dopiero	odzyskanej	
niepodległości	 Polski,	 prosił	mocarstwa	 o	 pomoc	 dyploma-
tyczną	i	wojskową,	tymczasem	został	zaskoczony	zarzutem	
wywołania	 wojny	 z	 Rosją	 i	 dyktatem	 szeregu	 warunków,	
m.in.	 rezygnacji	 z	 przeprowadzenia	 plebiscytu	 na	 Śląsku	
Cieszyńskim,	Orawie	 i	Spiszu	 i	oddania	sprawy	spornej	na	
tym	odcinku	granicy	państwowej	do	decyzji	Rady	Ambasa-
dorów.	Premier	ugiął	się	pod	tymi	żądaniami	i	podpisał	układ	

(10.07.1920).	 Tymczasem	 poło-
żenie	 Polski	 pogorszyło	 się	 po	
przegranym	 plebiscycie	 na	Ma-
zurach;	 niebawem	 wojska	 bol-
szewickie	zajęły	Wilno,	Grodno,	
Białystok.	Jak	się	miało	okazać,	
pomoc	militarna	Ententy	utknę-
ła	na	terenie	Czech	i	Niemiec	na	
skutek	blokady	dróg	transporto-
wych.	Los	Polski	wobec	słabych	
sił	militarnych	i	braku	dostatecznego	uzbrojenia	zdawał	się	
być	przesądzony.	Mimo	uznania	dla	premiera	ze	strony	Rady	
Obrony	Państwa,	ostra	krytyka	jego	ustępstw	w	Spa	ze	strony	
obozu	 Józefa	 Piłsudskiego	 spowodowała	 dymisję	 premiera	
Grabskiego	(20.07.1920).	W	połowie	sierpnia	wojska	polskie	
podjęły	 heroiczne	 -	 zakończone	 triumfem	 -	 kontruderzenie	
na	 tyły	 napastnika	 otaczającego	Warszawę.	 Sukces	militar-
ny	ocalił	byt	Państwa	Polskiego,	 ale	nie	 rozwiązał	 szeregu	
istotnych	dla	Państwa	problemów.	Padały	kolejne	rządy		nie-
zdolne	do	zażegnania	nie	tylko	wewnętrznych	konfliktów,	ale	
pogarszającej	się	sytuacji	gospodarczej	kraju.	W	tej	sytuacji	
znów	przypomniano	sobie	o	Grabskim.	Z		początkiem	1923r.	
ponownie	 został	 	 ministrem	 skarbu,	 a	 w	 połowie	 grudnia	
tego	roku	nie	bez	zastrzeżeń	powierzono	mu	urząd	premiera	 
w		„tymczasowym	rządzie	pozaparlamentarnym”.	Wówczas	
to	ministrem	przemysłu	 i	handlu	został	szwagier	premiera	-		
inż.	Józef	Kiedroń,	mąż	Zofii	Kirkor	–	Kiedroniowej	z	Grab-
skich.	Podobnie	jak	3	lata	temu,	Premier	stanął	wobec	trudne-
go	zadania,	nie	mniejszego	niż	3	lata	temu,	tym	razem	natury	
ekonomicznej:	 gospodarka	kraju	pogrążała	 się	w	głębokim	
kryzysie,	niepomiernie	wzrastało	bezrobocie,	krajem	wstrzą-
sały	 kolejne	wielotysięczne	 strajki.	Wartość	marki	 polskiej	
spadła	 do	 niewyobrażalnej	 granicy:	 jeden	 dolar	 kosztował	
wówczas	 ponad	 10	milionów	marek	 polskich!	 Premierowi	
udało	się	zmobilizować	sejm	do	uchwalenia	nadzwyczajnych	
pełnomocnictw	oraz	ustawy	o	naprawie	skarbu	państwa	po-
przez	zmianę	polityki	podatkowej	i	przeprowadzenia	reformy	
walutowej,	nie	oglądając	 się	na	wątpliwą	pomoc	zagranicz-
nej	finansjery,	zaangażowanej	w	odbudowę	gospodarki	Nie-
miec	i	ograniczenie	wpływów	Francji.	Na	przeprowadzenie	
reform	premier	uzyskał	zgodę	sejmu	aż	na	pół	roku.	Pierw-
szym	 krokiem	 było	 wprowadzenie	 podatku	 majątkowego	 
i	konsekwentne	jego	wyegzekwowanie.	Z	dniem	20.01.1924r.	
jednostką	monetarną	w	Polsce	został	złoty	polski,	1.04.	uru-
chomiona	 została	 Mennica	 Państwowa,	 28.04.	 rozpoczął		
działalność	 Bank	 Polski	 a	 30.05.	 Bank	Gospodarstwa	Kra-
jowego.	W	 kilka	miesięcy	 później	 pierwszy	 raz	 po	wojnie	
dochody	 państwa	 przewyższyły	 wydatki.	 Był	 to	 wielki	
sukces	 reformy	Grabskiego,	który	niestety	został	poważnie	
przyhamowany	 przez	 właścicieli	 majątków	 i	 fabrykantów	
skupionych	 zwłaszcza	 w	 organizacji	 Lewiatan.	 Gdy	 tylko	
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poprawiła	się	sytuacja	finansowa	kraju,	Lewiatan	sprzeciwił	
się	nałożonym	podatkom,	domagając	się	rozłożenia	kosztów	
reformy	 na	 całe,	w	 ogromnej	masie	 ubogie	 społeczeństwo,	
co	więcej,	zaczął		obniżać	płace	robotników	i	wydłużać	dzień	
pracy,	wywołujące	tym	rozpaczliwe	strajki.	Na	domiar	złego,	
kraj	ogarnęła	klęska	nieurodzaju.	Z	wielkim	trudem	premier	
uzyskał	 przedłużenie	 pełnomocnictw	 o	 dalsze	 6	 miesięcy.	
Złagodzenie	 sytuacji	 uzyskał	 premier	 dzięki	 zaciągniętym	
kredytom	 w	 bankach	 zagranicznych	 na	 bardzo	 niekorzyst-
nych	warunkach,	 stymulowanych	przez	finansjerę	angielską	
i	amerykańską.	Niespokojnymi	były	także	Kresy	Wschodnie,	
gdzie	mniejszości	narodowe	sprzeciwiały	się	intensywnej	ak-
cji	 polonizacyjnej	 i	 żądały	 parcelacji	 olbrzymich	majątków	
ziemskich.	 Minimalne	 ustępstwa	 w	 postaci	 wprowadzenia	
szkół	dwujęzycznych	i	zapowiedź	parcelacji	folwarków	tylko	
częściowo	 złagodziły	 narastające	 konflikty,	 tłumione	 przez	
specjalnie	powołany	Korpus	Ochrony	Pogranicza.	
	 Tymczasem	 w	 1925	 r.	 wygasła	 także	 tzw.	 kon-
wencja	górnośląska.	Niemcy	zaprzestały	 importu	polskiego	
węgla,	 co	natychmiast	przełożyło	 się	na	wzrost	bezrobocia	 
w	 kopalniach	 i	 hutach	 na	 Śląsku;	 pozbawieni	 środków	 do	
życia	robotnicy	przystąpili	do	groźnych	strajków.	Odpowie-
dzią	Rządu	Polskiego	było	nałożenie	ceł	na	import	towarów	
niemieckich,	 co	 oczywiście	 pociągnęło	 za	 sobą	 taką	 samą	
reakcję	ze	strony	Niemiec.	Poważnymi	konsekwencjami	dla	
Polski	były	 rokowania	konferencji	międzynarodowej	w	Lo-
carno	(5	–	16.10.1925),	prowadzone	bez	udziału	przedstawi-
cieli	Państwa	Polskiego.	Dzięki	przebiegłej	dyplomacji	nie-
mieckiej	doszło	do	uznania	nienaruszalności	granic	belgijsko	
–	 francusko	 –	 niemieckich	 z	 pominięciem	 granic	 z	 Polską	 
i	 Czechosłowacją,	 co	 nie	 tylko	 było	 naruszeniem	 posta-
nowień	 traktatu	 wersalskiego,	 ale	 stwarzało	 dla	 Niemiec	
wiele	 możliwości	 do	 wzmożenia	 różnorodnych	 nacisków	
gospodarczych,	 by	 wymóc	 ich	 złagodzenie	 tylko	 kosztem	
rewizji	granic	na	Pomorzu	i	na	Śląsku.	Rząd	niemiecki	nie	
krył,	 że	 skutkiem	wojny	 celnej	ma	 być	 doprowadzenie	 do	
całkowitego	krachu	gospodarczego	Polski	 i	 ponownego	 jej	
zniknięcia	z	mapy	Europy.	Premier,	choć	nie	miał	żadnego	
wpływu	 na	 wynik	 rokowań	 lokareńskich,	 nie	 umiał	 pogo-
dzić	 się	 z	 faktem	 zepchnięcia	 Polski	 do	 roli	 podrzędnego	 
i	 uległego	 żądaniom	 terytorialnym	Niemiec	 państwa,	 słusz-
nie	traktując	deklaracje	złagodzeń	presji	gospodarczych	jako	
iluzoryczne.	Dołożył	wielu	starań,	aby	zrównoważyć	utratę	
rynku	 niemieckiego	 zdobyciem	 rynków	 w	 innych	 krajach	 
i	rozwijaniem	gałęzi	przemysłu	produkującego	wyroby	dotąd	
importowane	głównie	z	Niemiec.	Podjęto	także	intensywne	
starania	wokół	budowy	portu	w	Gdyni,	a	w	związku	z	tym	
budowy	kolei	 łączącej	Śląsk	 z	morzem,	by	uwolnić	 się	 od	
zmienności	 stosunków	Wolnego	Miasta	 Gdańska	 z	 Polską,	 
w	dużej	mierze	będącego	pod	presją	niemiecką.	
	 Istotnymi	 były	 także	 uregulowania	 stosunków	Pol-
ski	 z	Watykanem.	Rokowania	w	Rzymie	 doprowadziły	 do	
podpisania	konkordatu	(10.02.1925).	Niestety	stosunki	praw-
ne	z	innymi	Kościołami	w	dalszym	ciągu	nie	mogły	doczekać	
się	regulacji,	a	zapis	Konstytucji	Marcowej	z	1921	r.	o	rów-
noprawności	wyznań	pozostał	martwą	literą.		
	 Ostatnią	kwestią	podjętą	przez	premiera	była	refor-
ma	rolna,	która	po	półrocznej	burzliwej	dyskusji	doczekała	
akceptacji	senatu	dopiero	pod	koniec	roku.	Ograniczyła	ona	
wprawdzie	 w	 pewnym	 stopniu	 wielką	 majętność	 ziemską,	
ale	 daleko	 było	 do	 zaspokojenia	 głodu	 ziemi	 przez	 chło-
pów.	Zmuszony	do	ciągłego	lawirowania	pomiędzy	różnymi	

konfiguracjami	ugrupowań	politycznych	w	sejmie,	tracił	na	
popularności,	 podcięty	wiadomością	o	wyczerpaniu	 rezerw	
Banku	Polskiego	i	odmowie	sygnowania	dewiz	dla	podtrzy-
mania	kursu	złotego,	wyczerpany	psychicznie	nieustającymi	
atakami	14.10.1925	 r.	 złożył	dymisję	 i	wycofał	 się	 z	 życia	
politycznego.	W	kilka	miesięcy	później	doszło	do	zamachu	
majowego	i	ustanowienia	rządów	sanacji.	
	 Po	 dymisji,	Władysław	 Grabski	 poświęcił	 się	 wy-
łącznie	pracy	naukowej,		jako	profesor	ekonomii	politycznej	
w	Szkole	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego,	w	latach	1926	
–	1928	jej	rektor,	potem	do	1934	r.	przewodniczący	Towarzy-
stwa	Ekonomicznego	i	Statystyków	Polskich.	Domeną	jego	
zainteresowań,	 zgodnych	 zresztą	 z	 zaliczonymi	 studiami,	
była	historia,	ekonomika	i	socjologia	wsi.	W	1936	r.	powołał	
Instytut	Socjologii	Wsi	z	własnym	„Rocznikiem	Socjologii	
Wsi”.	Na	jego	dorobek	publicystyczny	składa	się	ponad	100	
prac,	m.in.	„Historia	Towarzystwa	Rolniczego	1858	–	1861”,	
„Materiały	 w	 sprawie	 włościańskiej”,	 „Ciężary	 samorządu	 
w	Królestwie	 Polskim”,	 „Społeczne	 gospodarstwo	 agrarne	 
w	Polsce”,	„Dwa	lata	pracy	u	podstaw	państwowości	naszej”,	
„Historia	 wsi	 w	 Polsce”,	 „Wieś	 i	 folwark”,	 „Idea	 Polski”,	
„Wieś	jako	siła	społeczna”.	
	 Dziś	 mamy	 małe	 pojęcie	 o	 tym,	 z	 jakim	 trudem	
odrodzona	 po	 porozbiorowej	 ponadwiekowej	 niewoli	 Pol-
ska	musiała	 bronić	 swojego	niezależnego	bytu,	 traktowana	
jako	„bękart	traktatu	wersalskiego”,	miotana	wewnętrznymi	
rozgrywkami	partyjnymi	i	pozostałościami	nawyków	Rzecz-
pospolitej	 szlacheckiej.	 	Andrzej	Albert	 tak	 ocenił	 wysiłki	
Władysława	Grabskiego:	„(...)	 z	perspektywy	czasu	prawie	
dwuletni	 okres	 rządów	 Grabskiego	 należy	 ocenić	 wysoko	
jako	 skuteczne	 odwrócenie	 katastrofy	 gospodarczej	 i	 poli-
tycznej.	Ustabilizowanie	waluty	w	1924	 r.	było	ogromnym	
sukcesem	 rządu,	 osiągniętym	 wewnętrznymi	 siłami	 kraju.	
Do	pomocy	zagranicznej	uciekł	 się	Grabski	dopiero	w	dru-
giej	fazie	reformy,	gdy	obiektywne	mechanizmy	gospodarcze	
oraz	czynniki	zewnętrzne,	niezależnie	od	woli	rządu,		dopro-
wadziły	do	załamania	programu	stabilizacji.	Ponieważ	Niem-
cy	 rozpoczęły	wojnę	 celną	 z	 Polską,	 a	 zagraniczni	 finansi-
ści	nie	kwapili	 się,	 częściowo	 również	na	 skutek	powiązań	 
z	Niemcami,	do	udzielenia	Polsce	wydatnej	pomocy,	sytuacja	
w	kraju	uległa	pogorszeniu.	Była	to	jednak	cena	za	nieugiętą	
postawę	rządu	wobec	roszczeń	Rzeszy,	które	groziły	utratą	
niezależności	gospodarczej,	a	w	konsekwencji	i	politycznej	
państwa	polskiego.”

**********
   02.03.1913:	 w	Goleszowie	 urodził	 się	 Józef  Pilch.	 Po	
ukończeniu	szkoły	podstawowej,	słynnej	„dwójki”	w	Ustro-
niu	(1927),	uczył	się	ślusarstwa	w	ustrońskiej	fabryce	Breve-
lier	–	Urban	i	w	tym	fachu	pracował	tam	do	1935	r.	Wówczas	
to	spotkał	się	z	cieszyńskim	przywódcą	Polskiej	Partii	Socja-
listycznej	Tadeuszem	Regerem,	w	1930	r.	wstąpił	w	szeregi	
Robotniczego	 Stowarzyszenia	 Kulturalno	 –	 Oświatowego	
„Siła”,	stając	się	jednym	z	jego	najaktywniejszych	działaczy.		
Służbę	wojskową	 zaliczył	w	 II	 Pułku	Lotniczym	w	Krako-
wie.	 Już	 jako	 cywil	 znalazł	 zatrudnienie	 w	 Powszechnej	
Spółdzielni	 Spożywców	w	Ustroniu,	 która	 niedługo	 potem	
(1938)	 powierzyła	mu	kierownictwo	 sklepu	 spółdzielczego	 
w	Wiśle.	 Z	 chwilą	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	 zdecydo-
wał	się	na	wojenną	tułaczkę,	dotarł	aż	na	Kresy	Wschodnie,	
gdzie	zaskoczyła	go	napaść	wojsk	radzieckich.	Nie	czekając	
na	być	może	jeszcze	smutniejszy	los,	wrócił	do	Ustronia,	ale	
i	tu	szybko	został	aresztowany	przez	gestapo	i	zesłany	na	ro-
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boty	przymusowe	do	 „rajchu”	 (1940).	Szczęśliwie	udało	 się	
mu	wymknąć	z	obozu	i	ponownie	wrócić	na	Goje.	Nie	mógł	
jednak	ujawniać	swojej	obecności,	żył	w	ukryciu	w	rodzinnej	
wiosce.	W	1942	 r.	 nawiązał	 łączność	z	 ruchem	podziemnym	
AK,	z	którym	utrzymywał	kontakty	aż	do	końca	II	wojny	świa-
towej.	Na	ile	było	to	możliwe,	zabiegał	o	ratowanie	księgozbio-
rów	bibliotecznych,	wiele	książek	z	jego	prywatnej	biblioteki	
krążyło	 potajemnie	 wśród	 zaufanych	 czytelników.	 Starał	 się	
także	zanotować	co	ważniejsze	wydarzenia	w	ruchu	podziem-
nym;	materiały	 te	 wykorzystał	 w	 późniejszych	 publikacjach.	
Gdy	 tylko	 ustały	 działania	wojenne	 ponownie	 zgłosił	 się	 do	
pracy	w	ustrońskiej	PSS,	pełniąc	obowiązki	głównego	księgo-
wego	do	czasu	przejścia	na	emeryturę	w	1978	r.	Wsparł	także	
reaktywowane	koło	„Siły”,	którego	agendy	przejęła	w	1948	r.	
Organizacja	Młodzieżowa	Towarzystwa	Uniwersytetu	 Robot-
niczego,	 dając	 się	 poznać	 jako	 ofiarny	 organizator	 bibliotek,	 
a	zwłaszcza	amatorskiego	ruchu	artystycznego.	W	1979	r.	przy-
czynił	się	do	reaktywowania	Towarzystwa	Miłośników	Ustro-
nia,	udzielał	się	także	w	Polskim	Towarzystwie	Historycznym	
w	Cieszynie.	Dość	mocno	 przetrzebioną	 bibliotekę	 starał	 się	
uzupełnić	nowymi	pozycjami,	rychło	dołączając	do	grona	wy-
trawnych	 bibliofilów	 i	 szanowanych	 publicystów	 Ziemi	 Cie-
szyńskiej.	To	dzięki	jego	mrówczej	pracy	pojawiło	się	miedzy	
innymi	 kilkanaście	 biogramów	w	 „Polskim	 słowniku	 biogra-
ficznym”	i	w	„Śląskim	słowniku	biograficznym”.	Lata	okupa-
cji	opisał	w	cennej	książce	„Ustroń	1939	–	1945”,	natomiast	
historię	„siłaczy”	przedstawił	w	publikacji	„Z	dziejów	Robot-
niczego	Stowarzyszenia	Kulturalno	–	Oświatowego	„Siła”	na	
Śląsku	Cieszyńskim	(1908	–	1939)”.	Swojej	szkole	poświęcił	
wydawnictwo	 okolicznościowe	 „200	 lat	 Szkoły	 Podstawo-
wej	nr	2	w	Ustroniu...”	zaś	dzieje	swojego	zakładu,	w	którym	
przepracował	blisko	40	lat	opisał	m.in.	w	pracy	„Z	historii	Po-
wszechnej	Spółdzielni	Spożywców	w	Ustroniu”.	Swoje	zami-
łowania	do	książki	wyraził	w	publikacji	„Polskie	pierwodruki	
cieszyńskie”.	Pod	 jego	redakcją	pokazało	się	8	 tomików	„Pa-
miętnika	Ustrońskiego”,	almanach	wiedzy	o	Ustroniu,	w	więk-
szości	wypełniony	pracami	jego	pióra.	Z	jego	inicjatywy	i	przy	
znacznym	udziale	powstał	„Słownik	gwary	cieszyńskiej”.	Nie	
sposób	pominąć	dziesiątków	jego	prac,	przyczynków	i	artyku-
łów	rozsianych	w	różnych	wydawnictwach	zwartych	i	w	prasie,	
głównie	 regionalnej.	 Bibliografowie	 doliczyli	 się	 ich	 ponad	
200.	Pierwszą	czytelniczką	 i	 	 	 recenzentką	 jego	prac	była	za-
cna	małżonka,	Helena	 z	 domu	Pasz.	 Jej	 należy	 zawdzięczać,	
że	Józef	Pilch	chwycił	za	pióro,	stworzyła	w	domu	przyjazną	
atmosferę,	dzięki	której	mógł	rozwinąć	swój	talent	szperacza,	
wytrawnego	mola	 książkowego,	 kronikarza	 i	 historyka,	 była	
też	 ujmującą	 gospodynią,	 której	 gościnność	 zjednywała	 licz-
nych	gości,	zwłaszcza		miłośników	książek.	A	książek	zebrał	 
w	swojej	domowej	bibliotece	sporo,	bo	ponad	3000	tytułów.	
	 Zmarł	 w	 Ustroniu	 8.05.1995	 r.,	 pochowany	 tamże	
na	 cmentarzu	 komunalnym.	 Odszedł	 Człowiek	 obdarzony	
„duchem	 społeczności	 cieszyńskiej”.	 Prof.	 Jan	 Szczepański	 
w	szkicu	o	Józefie	Pilchu	napisał:		„Był	to	duch	tolerancji	dla	
innowierców,	 duch	 solidarności	 w	 społecznościach,	 wzajem-
nej	pomocy,	szacunku	dla	tradycji,	dla	języka	dziadów,	religii	
przodków.	(...)	życie	Józefa	Pilcha	było	prowadzone	pod	dyk-
tando	poczucia	obowiązku.	Obowiązku	wobec	dziejów,	wobec	
pamięci	 społecznej,	 obowiązku	 odkrywania	 i	 pokazywania	
swoim	czym	są,	 skąd	pochodzą	 i	 dokąd	zmierzają.	Poczucie	
obowiązku	było	jedną	z	podstawowych	sił	tej	ludności	śląskiej	
,a	 jej	 ucieleśnieniem	 byli	 tacy	 ludzie,	 jak	 Jura	Gajdzica,	 Jan	
Wantuła	i	Józef	Pilch.” 

**********
   8.03.1963: w	Cieszynie	zmarł	mgr Karol Grycz	matema-
tyk,	nauczyciel	w	Tarnowie,	potem	w	polskim	Gimnazjum	w	
Cieszynie,	jego	dyrektor,	ofiarny	działacz	i	prezes	Towarzy-
stwa	Śpiewaczego	„Harmonia”.	Patrz	odc.	118,	w	„Informa-
tor	Parafialny”		2008/01,	s.	13.	

**********
   20.03.1888:	w	Puńcowie	urodził	się	Paweł Pszczółka, na-
uczyciel	w	Polskiej	Lutyni,	Orłowej	 i	Cieszynie,	wizytator	
szkół	podstawowych	w	Katowicach,	później	naczelnik	Wy-
działu	 Szkół	 Podstawowych	 Śląsko	 -	 Dąbrowskiego	 Kura-
torium,	 działacz	 Polskiego	 Towarzystwa	 Pedagogicznego,	
potem	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego,	autor	pamiętnika.	
Patrz	odc.	84	w:	„Informator	Parafialny”	2005/3,	s.	7	

**********
   22.03.1663:	 w	 Lubece	 urodził	 się	ks. August Herman 
Francke.	Od	 najmłodszych	 lat	wyrastał	w	duchu	 pobożno-
ści.	W	 1680	 r.	 rozpoczął	 studia	 uniwersyteckie	w	Erfurcie,	 
a	 kontynuował	w	Kolonii	 i	w	Lipsku,	 gdzie	 otrzymał	 	 sto-
pień	magistra	 teologii.	Tam	 też	 rozpoczął	 odczyty	 o	Biblii,	
będąc	 już	 pod	wrażeniem	 rozpowszechnianych	 przez	 Jaku-
ba	Spenera	nauk,	uznał	 je	za	godne	 rozpowszechniania,	co	
wywołało	 retorsje	 ze	 strony	 niektórych	 ortodoksów,	 którzy	
zmusili	go	do	opuszczenia	Lipska	(1690).	Przeniósł	się	wów-
czas	 do	 Erfurtu	 na	 stanowisko	 pastora,	 gdzie	 początkowo	
bez	przeszkód	mógł	wygłaszać	swoje	kazania,	ale	 też	orga-
nizować	różne	prywatne	zebrania		i	rozpowszechniać	czytel-
nictwo	Biblii,	ale	z	czasem	i	 tam	spotkał	 się	z	nienawiścią	
zarówno	ze	strony	ortodoksów	luterańskich,	jak	i	katolików.	
Za	radą	Spenera	a	przy	poparciu	elektora	brandenburskiego,	
uzyskał	w	1692	 r.	 etat	 profesora	na	uniwersytecie	w	Halle	
i	 probostwo	 we	 wsi	 Glaucha.	 Swoimi	 ujmującymi	 słucha-
czy	 kazaniami	 i	 katechezą	 rychło	 rozbudził	 życie	 religijne	
w	najbliższej	okolicy,	a	sam	uniwersytet	stał	się	ośrodkiem	
pietyzmu	i	aktywnym	centrum	misyjnym.	Wkrótce	powołał	
szkołę	 dla	 biednych,	 zakupił	 wszelkie	 pomoce	 i	 zapewnił	
bezpłatną	naukę	w	szkole	elementarnej	dla	dzieci	(1695).	Te	
jednak	wychodząc	ze	szkoły,	na	ulicy	i	w	domu	wracały	do	
swoich	nawyków.	Postanowił	więc	założyć	Dom	Sierot,	aby	
przynajmniej	 te	uratować	od	zgubnego	wpływu	ulicy.	Dzię-
ki	 napływającym	 	 środkom	mógł	 stopniowo	 zakład	 rozbu-
dowywać.	Z	czasem	powstało	całe	miasteczko	z	szeregiem	
domków,	 szkołą	 początkową,	 gimnazjum	 i	 seminarium	dla	
przeszło	2000	uczniów	i	uczennic,	kształcących	się	pod	kie-
runkiem	170	wychowawców	i	nauczycieli.	Ponadto	w	ośrod-
ku	czynna	była	tania	jadłodajnia	dla	250	studentów,	powstała	
biblioteka	 licząca	 18000	 tomów,	 księgarnia	 i	 apteka.	 Przy	
poparciu	 dobroczyńcy	 barona	 Karola	 Kansteina	 powstało	
Towarzystwo	 Biblijne	 (1719),	 dzięki	 któremu	 wkrótce	 wy-
drukowano	 najpierw	 Nowy	 Testament,	 a	 rok	 później	 całą	
Biblię	w	niespotykanych	dotąd	nakładach	sięgających	kilku-
dziesięciu	tysięcy.	On	też	zapisał	prawie	cały	swój	majątek	
na	cele	zakładu	Franckego.	W	niespełna	8	lat	później	z	tych	
środków	ks.	Francke	wybudował	kolejny	budynek	mieszczą-
cy	nowoczesną	drukarnię	z	całym	zapleczem	 i	pomieszcze-
niami	dla	zarządu	Zakładu	Biblijnego	i	drukarni,	której	nadał		
imię		Karola	Kansteina.	
	 Wyczerpany	 intensywną	 służbą	 August	 Herman	
Francke	 zmarł	 8.06.1727	 r.	 Jego	 nagrobek	 ozdobiono	mot-
tem	 jego	pracowitego	życia:	 „On	ufał	Bogu”.	Ten	wybitny	
mąż	i	sługa	Boży	w	dziejach	Kościoła	zasłużył	się	w	ruchu	
przebudzeniowym,	wypracował	także	podstawy	szkolnictwa	
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realnego,	 kładąc	nacisk	na	 rzetelne	wychowanie	 religijno	–	
moralne	i	przygotowanie	młodzieży,	zwłaszcza	tej	zaniedba-
nej,	do	codziennego	życia	i	zawodu.	

**********
   23.03.1963:	 w	 Trzyńcu	 zmarł	 Jan Ofiok,	 nauczyciel	 
w	Lutyni	Polskiej,	Puńcowie	i	Kojkowicach,	główny	współ-
twórca	Związku	Polskich	Straży	Pożarnych	w	Czechosłowa-
cji,	dyrektor	Towarzystwa	Oszczędności	i	Zaliczek,	działacz	
Macierzy,	 kurator	 zboru	 trzynieckiego	 i	 Śląskiego	 Kościo-
ła	Ewangelickiego	na	Zaolziu.	Patrz:	odc.	167,	w:	 „Wieści	
Wyższobramskie”	2012/02,	s.	16	–	17	

**********
   29.03.1863:	w	Woźnikach	zmarł	Józef Piotr Lompa, na-
uczyciel,	 folklorysta,	 publicysta,	 wielki	 społecznik.	 Pocho-
dził	z	rodziny	rzemieślniczej	osiadłej	w	Oleśnie.	Ojciec	Mi-
chał	był	krawcem	i	kupcem,	żonaty	z	Józefą	z	domu	Stróżyk.	
Józef	Piotr	urodził	się	29.06.1797	r.	Już	w	wieku	przedszkol-
nym	ojciec	nauczył	go	czytać	na	ulubionej	przez	siebie	lektu-
rze,	zwłaszcza	kronice	i	żywotach	świętych.	Naukę	szkolną	
rozpoczął	mając	 lat	 sześć	w	miejscowej	 szkole	 katolickiej.	
Mimo	uzdolnień	rysunkowych	ojciec	wolał	jednak	syna	zająć	
nauczaniem	gry	na	różnych	instrumentach,	zaś	dla	lepszego	
zapoznania	się	z	 językiem	niemieckim	w	1807	 r.	posłał	go	
do	szkoły	ewangelickiej.	Z	braku	środków,	zamiast	pójść	do	
gimnazjum,	 został	 zatrudniony	 jako	 organista	 w	Wieluniu,	
ale	odmówił	wstąpienia	do	klasztoru.	Przez	kilka	 lat	służył	
jako	pisarz,	protokolant,	nawet	 tłumacz	 i	skrzypek	w	orkie-
strze	rozrywkowej	w	Oleśnie,	by	wreszcie	za	namową	ojca	
ukończyć	 dwuletnie	 katolickie	 seminarium	 nauczycielskie	
we	Wrocławiu	(1817).	Germanizacyjne	wychowanie	w	semi-
narium	wywołały	 u	 młodego	 Lompy	 wręcz	 odwrotny	 sku-
tek:	coraz	więcej	czasu	poświęcał	lekturze	literatury	polskiej	
i	 etnografii.	 Jako	 nauczyciel	 szkół	 elementarnych	 krótko	
nauczał	w	Cieszynie	 (wioski	 nieopodal	Sycowa),	Łomnicy,	
Lublińcu,	wreszcie	w	Lubszy	(1819	–	1858).	Powodem	tak	
częstych	zmian	w	zatrudnieniu	były	nieustające	szykany	ze	
strony	władz	 szkolnych	 i	 nieporozumienia	 z	właścicielami	
majątków	traktujących	chłopów	jak	niewolników.	Daremne	
też	 były	 starania	 o	 pracę	 nauczycielską	 poza	Śląskiem	 czy	
nawet	możliwości	podjęcia	studiów	w	Krakowie.	
Mimo	znacznego	obciążenia	obowiązkami	nauczyciela	 i	or-
ganisty	 znajdywał	 czas	 na	 działalność	 publicystyczną.	 Już	 
w	1821	 r.	wydał	 podręcznik	 „Krótkie	wyobrażenie	 historii	
Szląska	 dla	 szkół	 elementarnych”.	 Następną	 pozycją	 histo-
ryczną	była	rozprawka	drukowana	w	prasie	po	niemiecku	i	po	
polsku	„Opis	miasta	Olesna”.	Wydał	też	kilka	zbiorów	pieśni	
kościelnych,	czytanek	i	podręczników	w	języku	polskim	(m.	
in.	 „Krótki	 rys	 jeografii	Szląska”,	 „Krotki	 rys	 historii	 natu-
ralnej”,	 „Przedwodnik	 do	 rachunków	 pamięciowych”,	 nie	
wydane	„Nazwy	słowiańskie	miast,	wsi	 i	osad	na	Ślasku”),	
spisywał	 bajdy	 i	 opowiadania	 ludowe,	 przysłowia	 i	 pieśni,	
które	 zdołał	 częściowo	 opublikować	 w	 polskich	 pismach	
wychodzących	na	Śląsku.	Blisko	współpracował	z	pszczyń-
skim	„Tygodnikiem	Polskim”,	„Dziennikiem	Górnośląskim”,	
„Gwiazdką	Cieszyńską”,	 „Telegrafem	Górnośląskim”,	które-
go	krótko	był	nawet	redaktorem	i	wielu	innych.		Z	jego	ini-
cjatywy	powstało	w	1848	r.	w	Bytomiu	Towarzystwo	Pracu-
jących	dla	Oświaty	Ludu	Górnośląskiego,	a	rok	później	był	
współzałożycielem	 Towarzystwa	 Nauczycieli	 Polaków,	 za-
kładał	biblioteki	i	czytelnie.	Utrzymywał	też	szerokie	kontak-
ty	korespondencyjne	z	różnymi	naukowcami	i	pisarzami,	nie	
zaprzestał	 także	działalności	wydawniczej.	Sam	prowadząc	

wzorowy	 ogród	 warzywny	 i	 sad,	 	 zabiegał	 o	 podniesienie	
kultury	rolnej	chłopów.	W	tym	celu	skupił	się	na	wydawaniu	
szeregu	 poradników	 z	 zakresu	 uprawy	 warzyw,	 pielęgna-
cji	sadów,	krzewów	i	 innych,	przydatnych	dla	gospodarstw	
przydomowych.	Niedługo	później	(1850)	został	pozbawiony	
praw	nauczania	i	przysługującej	mu	renty,	co	więcej,	został	
zmuszony	 do	 opuszczenia	Lubszy.	 	 Przeniósł	 się	wówczas	
do	Woźnik,	gdzie	zamieszkał	w	niewielkim	domku,	utrzymu-
jąc	się	ze	skromnych	zasiłków	otrzymywanych	od	przyjaciół.	
Mimo,	iż	był	osobą	szeroko	znaną	daleko	poza	Śląskiem	ze	
swojej	 działalności	 patriotycznej,	występowania	w	obronie	
chłopów	 i	 walki	 o	 równe	 prawa	 dla	 mieszkańców	 Śląska	
czujących	 się	 Polakami,	 ceniony	 za	 wszechstronną	 twór-
czość	naukową,	oświatową,	a	 także	na	polu	 literatury	 ludo-
wej,	ostatnie	lata	żył	w	warunkach	nader	skromnych.	W	tych	
warunkach	stać	go	było	jeszcze	na	napisanie,	obok	licznych	
powiastek,	na	szereg	cennych	prac,	jak	np.	„Krótki	rys	histo-
rii	Opola”	„Oblężenie	Byczyny”,	„Historia	Bytomia”,	Kroni-
ka	Koźla”,	„Fundacje	świeckie	i	zakonne,	jakie	pozostały	po	
Piastach	na	Śląsku”	czy	„Przysłowia	i	mowy	potoczne	ludu	
polskiego	na	Ślasku”,	„Zbiór	przysłowiów	śląskich”,	„Wielki	
zbiór	materiałów	 ludoznawczych”,	 i	wiele	 innych.	Niezwy-
kła	 aktywność	piśmiennicza	 stawia	go	w	 szeregu	najwybit-
niejszych	pisarzy,	publicystów	i	dokumentalistów	folkloru	na	
Śląsku	w	XIX	w.	Był	dwukrotnie	żonaty:	z	Marią	Bensiówną	
(†	1836),	z	którą	przeżył	18	 lat	 i	doczekał	sześcioro	dzieci,	
oraz	z	Weroniką	Grzegorz,	z	którą	miał	dalszych	dziesięcioro	
pociech.	Sześcioro	z	nich	zmarło	w	wieku	dziecięcym.	

**********
   29.03.1963:	 w	Warszawie	 zmarła	Pola Gojawiczyńska 
z	 Koźniewskich,	 powieściopisarka	 i	 nowelistka.	 Była	 cór-
ką	 warszawskiego	 rzemieślnika.	 Od	 urodzenia	 1.04.1896	
r.	 miała	 możność	 wystarczająco	 poznać	 wątpliwe	 uroki	
swojego	 pochodzenia,	 jak	 też	 niedostatki	 codziennego	 ży-
cia.	Wydalona	z	trzeciej	klasy	szkoły	powszechnej	za	udział	 
w	 rozruchach	1905	 r.,	 ukończyła	 szkołę	w	 tajnych	komple-
tach.	 Zrazu	 pracowała	 jako	 wychowawczyni	 w	 przedszko-
lach,	potem	 jako	bibliotekarka,	wolny	czas	poświęcając	na	
samokształcenie.	Dzięki	swojej	pracowitości	i	uporowi	zdo-
była	na	tyle	umiejętności,	że	w	1915	r.	postanowiła	spróbo-
wać	swoich	sił	w	konkursie	literackim	„Echa	Pragi”.	Nowela	
„Dwa	fragmenty”	przyniosła	jej	wyróżnienie.	Dopiero	jednak	
dzięki	przychylności		Zofii	Nałkowskiej	otrzymała	dwuletnie	
stypendium	literackie.	Dwa	 lata	spędziła	na	Śląsku	 (1931	–	
1932),	gdzie	bliżej	zapoznała	się	z	życiem	środowisk	robotni-
czych,	którymi	się	szczególnie	interesowała.	Po	powrocie	do	
Warszawy	 znalazła	 pracę	w	 redakcji	 „Gazety	 Polskiej”,	 za-
pełniając	szpalty	pisma	swoimi	felietonami,	a	także	fragmen-
tami	swoich	utworów	literackich.	Zebrany	na	Śląsku	materiał	
spożytkowała	 w	 zbiorze	 nowel	 „Powszedni	 dzień”	 (1933)	
oraz	 	w	powieści	 „Ziemia	Elżbiety”	 (1934),	 realistycznych	
obrazach	pokazujących	warunki	życia	i	pracy	śląskich	robot-
ników	w	dobie	kryzysów	i	niepewności	jutra.	W	podobnym	
duchu	były	utrzymane	powieści	„Dziewczęta	z	Nowolipek”	
(1935),	 „Rajska	 jabłoń”	 (1937)	 i	 	 „Słupy	 ogniste”	 (1938).	
Nie	 próbowała	wyciągać	wniosków	 i	 występować	 z	 recep-
tami	na	odmianę	losu.	Treść	jej	utworów	sama	w	sobie	była	
oskarżeniem	i	protestem	przeciw	wyzyskowi	prostych	ludzi,	
beznadziejności	 ich	 położenia,	 braku	 perspektyw,	 jakiejkol-
wiek	odmiany	 losu.	W	„wewnętrznym	monologu”	dała	wy-
raz	swoim	poglądom	o	 losie	 i	życiu	człowieka,	 jego	szarej	
codzienności,	o	radościach	i	rozterkach,	gorzkich	zawodach	 



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl16 Odwiedź naszą stronę:

i	 rozstaniach	 spisanych	 w	 „Rozmowach	 z	 milczeniem”	
(1936).	Jej	przedwojenną	twórczość	zamykają	opowiadania	
„Dwoje	 ludzi”	 oraz	 opublikowana	 w	 całości	 opowieść	 dla	
młodzieży	„Dom	na	skarpie”	(1947).	
	 Okupację	przeżyła	w	Warszawie,	nękana	przez	ge-
stapo,	 pół	 roku	 spędziła	 	 w	murach	 osławionego	 Pawiaka	
(1943).	Powojenne	cztery	lata	przebywała	w	Łodzi,		w	1949r.	
wróciła	do	stolicy.	Przeżycia	z	lat	okupacji	zawarła	w	powie-

ści	 „Krata”	 (1945).	Swojemu	miastu	poświęciła	 zbeletryzo-
waną	 kronikę	 „Stolica”	 (1946),	 składając	 hołd	 tym,	 którzy	
po	koszmarnej	okupacji	na	gruzach	 stolicy	budowali	nowe	
życie.	 Jeszcze	w	 1956	 r.	 pokazał	 się	 zbiór	 „Opowiadania”,	 
w	którym	pomieściła	zarówno	dawniejsze,	jak	i	nowe	utwo-
ry.	Szereg	przykładów	jej	twórczości	 	doczekało	tłumaczeń	
na	języki	obce,	m.in.	na	czeski,	słowacki,	bułgarski,	rosyjski, 
	a	także	angielski,	francuski	czy	duński.

Pisane gwarą: 
Znajómo z Godzin Biblijnych

Klotylda Aufricht

	 Wojna	 trwała,	 a	 końca	 nie	 szło	 się	 doczkać.	
Niemcy	panoszyli	się	po	całej	Europie,	i	mało	tego,	aji	
w	Afryce.	My	tesz	w	Cieszynie	próbowali	 tóm	wojne	
jakosi	przeżyć,	a	było	ciynszko.	Bez	Pónbóczka	i	jego	
pumocy	 niejeden	 by	 zginół.	 Tósz	 tesz	 po	 chałupach	
się	moc	czytało	Biblije	 i	 rzykało.	U	nas	były	czytane	
kozania	 ks.	Otto.	Chodzili	my	 tesz	 każdóm	niedziele	
do	 kościoła.	 Najprzód	 do	 połówki	 1941	 roku	 na	 łod-
prawiane	po	polsku	nabożyństwa,	a	jak	to	zakozali,	to	
dali	chodzili	my,	choć	było	po	nimiecku.	Łodprawiali,	
naprzód	wikary	ks.	Fusek,	a	potym	jusz	proboszcz	ks.	
Jesch	 i	ks.	Badura	(oba	Cieszyniocy).	Moja	mama	na-
leżała	kiesi	do	Społeczności	Chrześcijańskij	i	nauczóno	
była	chodzić	 tesz	na	Godziny	Biblijne.	To	tesz	 jak	ks.	
Badura	 zaczyn	 taki	 kludzić	 przi	 naszym	 kościele	 we	
strzody,	 zaroski	 tam	 chodziła.	Tam	moja	mama	 brała	
mie	tesz	ze	sobóm.	Czy	dzisio	na	taki	Godziny	bieróm	
mamy	swoji	cery	ze	sobóm?	Mało	tego,	żech	tam	szła	
z	mamóm,	ale	tesz	nikiedy	jak	nimógła,	to	mie	posyłała	
samóm.	Strasznie	 żech	 sie	 tymu	 łopiyrała.	Sama,	dyć	
tam	chodzowali	 sami	 starzi	 ludzie,	 a	 jo	 tam	nie	 paso-
wała,	a	do	tego	ks.	Badura	wydowoł	się	dlo	mnie	jakisi	
staromodny.	Moja	mama	mi	nie	odpuściła.	Zawdy	się	
yny	mie	spytała,	co	bydym	w	chałupie	przez	tóm	godzi-
ne	 robić,	 cosi	 lepszego,	 niż	 posłuchać	Słowa	Bożego.	
Jedyn	roz	po	taki	Godzinie	Biblijnej,	a	było	to	w	zimie,	
kiej	my	wyszli	na	pole	było	 szpatnie.	Śnieg	przimors	 
i	 zrobiło	 się	 strasznie	 ślisko.	 Starszo	 osoba	 przedym-
nóm	ło	mało	zaroz	nie	kopyrtła,	yny	żech	jóm	przichy-
ciła,	a	potym	pumógłach	slyść	na	ceste.	Strasznie	ji	bóty	
klejzały,	a	że	szła	w	mojóm	stróne,	to	szły	my	se	dali	
razym.	 Odkludziłach	 jóm	 wtedy	 aż	 ku	 samym	 dwiy-
rzóm	niewielkiego	dómku	na	Nowym	Mieście.	Tak	to	
żech	 się	 poznała	 z	 Klotyldom	Aufricht.	 Miała	 wtedy	
kajsi	 kole	 80-tki,	 niewielko,	 przigarbióno,	 ale	 zawdy	
uśmiychniynto,	jak	moc	szczynśliwy	człowiek.	Każdy	
snas	 by	 se	 tak	myśloł,	 jo	 tesz,	 ażech	 się	 dowiedziała	
jaki	mo	 ogrómnie	 trudne	 życi.	 Pochodziła	 z	Niemiec,	
kajsikej	z	Nadrenii.		
	 Do	 Cieszyna	 przyjechała	 downo.	 Jeszcze	 za	

Austryje,	odwiedzić	swojóm	siostre	Laure,	kiero	tukej	
jako	siostra	diakonisa	słóżyła	w	naszym	Szpitolu	Ewan-
gelickim.	 Tukej	 Klotylda	 poznała	 Arnolda	 Aufrichta,	
Żyda,	pobrali	się	i	jusz	została	w	Cieszynie.	Arnold	był	
pisarzym	w	sondzie.	Pisoł	protokoły	rozpraw,	aji	na	sali	
kiej	kogosi	sóndzili.	Klotylda	waneliczka,	łón	choć	był	
żydem	 cały	 żywot	 żyli	 se	moc	 szczyńśliwie,	 gor	 kiej	
jusz	był	na	emeryturze	i	niczego	im	nie	chybiało,	aż	do	
tej	wojny.	Hitler	 postanowił	 ganc	wyniszczyć	wszyst-
kich	 Żydów.	 Kie	 wloz	 do	 Cieszyna,	 dlo	 Aufrichtów	
zaczyny	się	straszne	czasy.	Tukej	stela	tesz	pomału	wy-
wożali	do	łobozów	na	śmierć	Żydów,	a	było	ich	w	Cie-
szynie	kiela.	Wtedy	już	Arnold	był	niewidomym	i	sła-
bym.	Kiej	roz	tesz	przyszli,	by	go	aresztować,	Klotylda	
go	 łobłapiła	 i	 krzyczała,	 że	 łóna	 pujdzie	 razym	 śnim.	
Szarpali	 się,	 ale	 kiej	 ona	 nie	 popuściła,	 przeca	 była	
Niemka,	cosi	im	to	nie	spasowało	i	go	zostawili.	Za	to	
wyciepali	ich	z	kwartyru	i	kaj	yny	co	pozbiyrali.	Teraz	
zamieszkali	w	starym	dómu	w	podwórzu,	w	kierym	do-
wno	jusz	żodyn	nie	mieszkoł.	W	ruderze,	kaj	yny	hóloł	
se	wiater	przez	dziurawe	dwiyrze	i	stare	łokna.	Wiym	to	
dobrze,	przecach	całe	roki,	żech	tam	do	nich	chodzowa-
ła.	Mocka	wieczorów	żech	u	nich	bywała,	a	bywałach	
tam	rada.	Byli	dlo	siebie	zawdy	mili,	pieknie	się	odzy-
wali,	mieli	się	moc	radzi,	co	mi	się	podobało.	Z	czego	
żyli?	Emerytury	Żyd	nie	dostoł,	 ani	 żodnej	kartki,	 by	
móg	kupić	jedzyni,	czy	chlyb.	Ło	wszystko	starała	się	
moja	Klotylda.	Dzieliła	się	swojim	przidziałym	chleba,	
ale	tesz	i	óna	sama	na	tyh	chlebiczek	zarobiała	sztryko-
wanim.	Za	wojne	nie	szło	kupić	porzóndnóm	łoblyczke	
to	każdy	przeszywoł	stare	na	nowe.	Tak	to	tesz	pruto	se	
stare	 swetry,	 a	Klotylda	przerobiała	w	nowe	cudeńka.	
Potrafiła	wymyśleć	 przepiekne	wzory	w	 czym	 ji	 tesz	
pumogoł	niewidomy	Arnold.	Słyszała	jak	nieroz	ji	cosi	
nowego	 dyktował.	 Prziglóndałach	 się	 jak	 jusz	 pokrzi-
wione	palce	Klotyldy	migajóm	hónym	drótami	by	fórt	
przibywało	 robótki.	 Tam	 żech	 się	 tesz	 nauczyła	 tego	
sama	 i	w	życiu	niejedyn	sweter	zrobiła.	Arnold	przez	
ty	roki	nie	wyszeł	z	chałupy,	a	gwiazde	Dawida	musioł	
mieć	 naszytóm	 aji	 dóma.	Do	Aufrichtów	 tesz	 chodzi-
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łach,	 by	 posłóchać	 jego	 łopowiadań	 z	 jego	młodości,	
ale	 najciekawsze	 były	 opowieści	 ze	 sóndów.	Nikiedy	
były	smutne,	a	z	nikierych	mógli	my	się	pośmiać.	Te-
raz	pomyślicie,	żech	tesz	im	pumogała	i	nosiła	prezen-
ty.	Anisz	ni,	bo	nóm	w	chałupie	wtedy	tesz	niczego	nie	
nadbywało,	 a	 szkoda.	 Żyli	 naprowde	 bardzo	 biydnie,	
ale	przeżyli	wojne.	Arnold	zmarł	w	1945	roku	i	je	po-
chowany	na	żydowskim	cmyntorzu.		 	 	
Klotyldzie	dziepro	po	wojnie	zaczyło	się	strasznie	życi.	
Kaj	yny	szła	i	zaczyna	mówić	po	polsku,	by	cosi	zała-
twić,	ludzie	na	nióm	napadali	jako	na	Niymke.	Musiała	
zaś	 cichutko	 wszystko	 znosić.	 Pore	 razy	 wysiedlóno,	
zmiyniała	mieszkania,	ale	dali	 robiła	cudowne	sweter-

ki.	Dłógo	nosiłach	takóm	szate	kieróm	zrobiła	dlo	mnie.	
Klotylda,	jak	i	jeja	siostra,	nasza	diakonisa	Laura,	sóm	
pochowane	 na	 naszym	kierchowie	 przy	Bielski	 i	 tam	
cichutko	czakajóm	jako	i	nasi	wszyscy	tam	pochowani	
na	swoji	zmartwychwstanie	w	Chrystusem.	„Jezus	żyje	
a	ja	z	nim”,	tak	śpiywómy	i	tej	ufności	się	trzimejmy!

 PS. Wojne w Cieszynie przeżyło czterech Żydów, 
w tym Aufricht. 

Bronisława Uher

MODLITWA POETY
Modlę się. Boże, żarliwie,

Modlę się. Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych, 
Za drżenie oczekujących, 

Za wleczmy niepowrót zmarłych, 
Za konających bezsilność, 

Za smutek nie zrozumianych, 
Za beznadziejnie proszących, 
Za obrażanych, wyśmianych, 

Za głupich, złych i maluczkich, 
Za tych, co biegną zdyszani Do najbliższego doktora, 

Za tych, co z miasta wracają Z bijącym sercem do domu, 
Za potrąconych grubiańsko, 
Za wygwizdanych w teatrze, 

Za nudnych, brzydkich, niezdarnych, 
Za słabych, bitych, gnębionych, 

Za tych, co usnąć nie mogą, 
Za tych, co śmierci się beja, 

Za czekających w aptekach I za spóźnionych na pociąg -
Za wszystkich mieszkańców świata, 

Za ich kłopoty, frasunki, Troski, przykrości, zmartwienia, 
Za niepokoje i bóle, Tęsknoty i niepowodzenia, 

Za każde drgnienie najmniejsze, Co nie jest szczęściem, radością, 
Która niech ludziom tym wiecznie Przyświeca jeno życzliwie –

Modlę się. Boże, serdecznie! Modlę się. Boże, żarliwie!
Julian Tuwim

...i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, któ-

rzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał 

w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy 

swojej w niebie
Ef 1,19-20
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Wydarzenia parafialne
Instytut Pastoralny 
z wizytą w Cieszynie

	 W	dniach	17-23	lutego,	w	Pisku	koło	Jablonko-
va	 (Czechy),	 odbywała	 się	 kolejna	 sesja	 Instytutu	 Pa-
storalnego	naszego	Kościoła.
	 Zadaniem	 Instytutu	 Pastoralnego	 jest	 podno-
szenie	kwalifikacji	kandydatów	do	urzędu	duchownego,	
a	 także	doszkalanie	młodych	duchownych,	którzy	nie-
dawno	rozpoczęli	służbę	w	KEA	w	Polsce
	 Paragraf	 1.	 Regulaminu	 Instytutu	 Pastoralne-
go	 mówi:	 Instytut Pastoralny, zwany dalej „Instytu-
tem” jest jednostką kształcenia ustawicznego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, powołanym w celu 
organizowania kościelnego procesu przygotowania do 
pełnienia urzędu duchownego oraz dalszego w nim 
kształcenia.
	 Dlatego	 praktykanci,	wikariusze	 i	młodzi	 pro-
boszczowie	 administratorzy	 pracujący	 na	 co	 dzień	 
w	 różnych	 parafiach	 na	 terenie	 całego	 naszego	 kra-
ju,	 spotykają	 się	 zawsze	 dwa	 razy	 w	 roku	 (w	 zimie	 

i	 w	 lecie),	 aby 
wspólnie	 się	
doksz ta łcać .	
P r a c u j ą c y	 
w naszej para-
fii	ks.	Grzegorz	
Brudny	 nie-
dawno	 został	
absolwentem	IP,	 
a	 jego	 aktual-
nym	kursantem	
jest	 teraz	 ks.	
Łukasz	Gaś.
            We wto-
rek,	 19.	 lutego,	
uczestnicy	 In-
stytutu,	 razem	 
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z	 ks.	 dr.	Adrianem	 Korczago	 (Dyrektorem	 Instytutu)	
gościli	w	naszej	parafii	w	ramach	kolejnej	sesji.	
	 Zajęcia	w	Cieszynie	 rozpoczęły	 się	 od	wspól-
nej	porannej	modlitwy,	na	której	był	obecny	także	Bi-
skup	Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	w	 Polsce,	
ks.	 Jerzy	 Samiec.	 Przed	 południem	 Ksiądz	 Biskup	
spotykał	 się	 z	 wieloma	 osobami	 na	 prywatnych	 roz-
mowach.	 Kursantów	 przywitał	 ks.	 proboszcz	 Janusz	
Sikora,	który	wyraził	radość	z	wizyty	z	IP	w	Cieszynie	 
i	 życzył	 wszystkim	 wielu	 sił	 i	 Bożego	 błogosławień-

stwa	w	codziennej	pracy.	Dwie	pierwsze	sesje	
prowadziła	 diakon	Ewa	Below.	Omówiła	 pod-
stawę	programową	 i	program	nauczania	 lekcji	
religii	 naszego	 Kościoła.	 Wspólnie	 z	 zastana-
wialiśmy	 się	 jak	 korzystać	 i	 jak	właściwie	 do-
kumentować	 podstawę	 programową	w	 trakcie	
nauczania	w	 roku	 szkolnym.	Zastanawialiśmy	
się	 także	nad	kwestiami	oceniania	 i	metodami	
mobilizującymi	uczniów	do	nauki	religii.
		 Kolejna	 sesja	 poświęcona	 była	 szko-
łom	 i	 przedszkolu	Towarzystwa	Ewangelickie-
go	 w	 Cieszynie.	 Zajęcia	 prowadziła	 dyrektor	
Lidia	Pałac.	
		 Po	obiedzie	kursanci	spotkali	się	z	dia-
kon	 Joanną	 Sikorą.	 Tematem	 spotkania	 była	
kwestia	 przygotowywania	 się	 do	 lekcji	 reli-
gii.	 Następnie	 zajęliśmy	 się	 warsztatem	 pracy	
katechety.	Wizyta	w	Cieszynie	 zakończyła	 się	
zwiedzaniem	 kościoła	 Jezusowego,	 Muzeum	
Protestantyzmu	 oraz	 archiwum.	 Bardzo	 cie-
kawe	 zajęcia	 poprowadził	 kustosz	Marcin	Ga-
bryś,	który	zaprezentował	nam	wiele	ciekawych	 
i	 cennych	woluminów	 oraz	 starodruków	 z	 bo-
gatego	 zbioru	 naszej	 parafii.	 Następnego	 dnia	 
w	trakcie	feetbacku,	kursanci	bardzo	chwalili	to	
spotkanie	i	poprosili,	aby	zajęcia	z	archiwistyki	

były	w	przyszłości	jednym	z	tematów	podejmowanych	
na	kolejnych	sesjach.	Dzień	zakończyła	wieczorna	mo-
dlitwa,	po	której	o	22	kursanci	opuścili	Cieszyn.
	 W	ramach	 Instytutu	 również	 studenci	 teologii	
Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	 spotykają	 się	
na	 dodatkowych	 zajęciach,	 aby	 doszkalać	 się	 i	 uzu-
pełniać	 materiał	 poznawany	 w	 trakcie	 pięcioletnich	
studiów.	Instytut	ma	swoją	oficjalną	stronę	www.pasto-
ralny.pl.,	gdzie	można	zobaczyć	więcej	zdjęć	i	poznać	
szczegółowy	plan	zajęć	kursantów. ks. Łukasz Gaś
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zGROMADzenie PARAFiALne w Cieszynie

	 W	 sobotę,	 16	 lutego	 br.	 w	 sali	 starej	 szko-
ły	tzw.	pajcie,	odbyło	się	coroczne,	sprawozdawcze	
Zgromadzenie	Parafialne.	W	tym	roku	obrady	miały	
miejsce,	 nie	 jak	 w	 poprzednich	 latach	 w	 niedzielę	
po	nabożeństwie,	ale	w	sobotę	przy	ciastach,	kawie	
i	 herbacie.	 Ta	 niewielka	 zmiana	miała	wpłynąć	 na	
zwiększenie	frekwencji,	aby	znacznie	większa	część	
parafian	mogła	 zapoznać	 się	 z	 działalnością	 naszej	
Parafii	oraz	aktywnie	wziąć	udział	w	rozmowach	na	
temat	planów	na	przyszłość	i	kierunków	dalszej	dzia-
łalności.
	 Punktualnie	 o	 godzinie	 16.00	 przewodni-
czący	 Zgromadzenia,	 proboszcz	 Parafii	 ks.	 Janusz	
Sikora	przywitał	wszystkich,	po	czym	przy	akompa-
niamencie	fortepianu,	na	którym	grała	diakon	Joanna	
Sikora,	odśpiewano	pieśń	Dzień	po	dniu,	następnie	
Proboszcz	odczytał	tekst	biblijny	z	1	listu	Jana	3,8:	
Syn	 Boży	 na	 to	 się	 objawił,	 aby	 zniweczyć	 dzieła	
diabelskie	i	zmówił	modlitwę.
	 Zgodnie	z	porządkiem	obrad,	powołano	pre-
zydium	i	przystąpiono	do	przedstawienia	sprawozdań	
za	ubiegły	rok	kalendarzowy	–	2012.	Sprawozdanie	
Proboszcza	 i	Rady	Parafialnej	 z	działalności	 religij-
nej	za	rok	2012	przedstawił	ks.	J.	Sikora.	Omówił	sta-
tystyki	charakteryzujące	naszą	Parafię	(ilość	parafian,	
komunikantów,	 chrztów,	 ślubów,	 pogrzebów),	 przy-
pomniał	też	główne	wydarzenia	jakie	miały	miejsce	 
w	ubiegłym	roku:	jubileusz	120-lecia	kościoła	Piotra	
i	Pawła	w	Zamarskach	oraz	 jubileusz	140-lecia	ko-
ścioła	w	Hażlachu.	W	sprawozdaniu	omówił	szereg	
istotnych	spraw	związanych	ze	służbą	nabożeństwo-
wą,	w	tym	również	szkółek	niedzielnych,	oświatową	
-	 lekcji	 religii	w	przedszkolach	 i	 szkołach,	chórową	
oraz	 niestety	 coraz	 trudniejszą	 pracę	 młodzieżową,	
której	 poświęcił	 nieco	 więcej	 czasu.	 Przedstawił	
również	pracę	i	spotkania	Kół	Pań,	Koła	Odwiedzi-
nowego	oraz	służby	duszpasterskiej	w	szpitalach	cie-
szyńskich.	Kilka	informacji	poświęcił	informatorowi	
parafialnemu	 –	
Wieściom	 Wyż-
s z o b r am s k im	
oraz	przypomniał	 
o	przypadającym	
na	 ten	 rok	 pięk-
nym	 jubileuszu	
150-lecia	 ogólno-
polskiego,	 lute-
rańskiego	 czaso-
pisma	 Zwiastun,	
który	przez	kilka	
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lat	 był	 wydawany	 również	 w	 Cieszynie	 (1867-1875)	 
i	 przy	 tej	 sposobności	 apelował	 o	większe	 zaintereso-
wanie	się	naszymi	czasopismami.	W	sprawozdaniu	nie	
zabrakło	 informacji	 dotyczących	 funkcjonowania	Mu-
zeum	Protestantyzmu,	Biblioteki	i	Archiwum	im.	B.R.	
Tschammera,	 Biblioteki	 Parafialnej	 oraz	 działających	
przy	Parafii	dwóch	stowarzyszeń	–	Oddziału	Polskiego	
Towarzystwa	Ewangelickiego	 i	Towarzystwa	Ewange-
lickiego	im.	ks.		F.	Michejdy.
	 Sprawozdania	 z	 finansowej	 działalności	 ko-
ścielnej	 oraz	 działalności	 gospodarczej	 Parafii	 za	 rok	
2012	przedstawił	kurator	Parafii	Jan	Król.	W	pierwszej	
kolejności	 omówił	 różnice	 między	 działalnością	 ko-
ścielną,	a	gospodarczą	Parafii,	co	dodatkowo	stosownie	
było	 zilustrowane,	 dzięki	 przygotowanej	 prezentacji	
multimedialnej.	 Kurator	 omówił	 główne	 dochody	 Pa-
rafii	 w	 działalności	 kościelnej	 w	 roku	 sprawozdaw-
czym,	 jak:	 obowiązkowe	 składki	 kościelne	 płacone	
przez	parafian,	dary	składane	na	cele	religijne,	kolekty,	
itp.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	dalszej	części	przedstawił	wydatki	 ja-
kie	 Parafia	 poniosła	 w	 związku	 z	między	 innymi:	 re-
montem	kościoła	w	Puńcowie,	dzwonnicy	cmentarnej	 
w	Gumnach,	czy	cokołu	kaplicy	w	Krasnej,	ale	również	
z	 ogrzewaniem,	 oświetleniem	 kościołów,	 kaplic	 i	 bu-
dynków	parafialnych,	pensjami	dla	księży	i	osób	świec-
kich	oraz	ogólnym	prowadzeniem	Parafii,	 co	 szczegó-
łowo	było	zaprezentowane	zgromadzonym.	Następnie	
Kurator	przedstawił	sprawozdanie	z	działalności	gospo-
darczej	Parafii	za	rok	2012.	Omówił	rachunek	zysków	
i	 strat	 (dochodów	 i	 kosztów)	 związanych	 z	 działalno-
ścią	 gospodarczą	 z	 jednej	 strony,	 z	wynajmem	 lokali	 
w	budynkach,	garaży,	opłat	z	parkingów,	itp.,	a	z	drugiej	
strony,	remonty	budynków,	ubezpieczeń,	podatków,	itp.
	 Następnym	punktem	obrad	było	sprawozdanie	
Komisji	 Rewizyjnej,	 która	 przeprowadziła	 szczegóło-
wą	 kontrolę	 finansowo-gospodarczą	 Parafii.	 Protokół	
ze	 sprawozdania	 Komisji	 odczytała	 przewodnicząca	
Krystyna	Kisiel.	Poinformowała	o	przebiegu	i	sposobie	
kontroli,	 jak	 również	 przedstawiła	wytyczne,	 którymi	
w	 najbliższym	 roku	ma	 się	 zająć	Rada	Parafialna	 dla	
usprawnienia	 funkcjonowania	 Parafii.	 Sprawozdanie	
Komisji	Rewizyjnej	zakończone	zostało	wnioskiem	do	
Zgromadzenia	Parafialnego	o	udzielenie	absolutorium	
Radzie	Parafialnej.

	 W	 dalszej	 części	 obrad	 Kurator	 przedstawił	
preliminarze	budżetowe	działalności	kościelnej	 i	 dzia-
łalności	 gospodarczej	 Parafii.	 Przedstawiono	 długoter-
minowe	plany,	ale	przede	wszystkim	plany	na	rok	2013.	
Preliminarze	 budżetowe	 zostały	 zaplanowane	 w	 opar-
ciu	o	wykonania	z	poprzednich	lat	i	z	uwzględnieniem	
przewidywanych	 dochodów	 i	 kosztów	 w	 obecnym	
roku.	W	 działalności	 kościelnej	 między	 innymi	 prze-
widywane	 są	prac	 remontowe	w	kościele	 Jezusowym,	
w	związku	z	planowaną	adaptacją	kaplicy	chrztów	na	
miejsce	dla	matek	z	małymi	dziećmi	oraz	prace	remon-
towe	w	budynku	parafialnym	na	pl.	Kościelnym	6	(m.in.	
osuszanie	 ścian).	 Natomiast	 w	 działalności	 gospodar-
czej	główne	wydatki	skierowane	zostaną	na	dokończe-
nie	prac	remontowych	budynku	na	pl.	Wolności	3	oraz	
w	dalszej	kolejności	remonty	budynków	na	ul.	Wyższa	
Brama.
 Kolejnym	 punktem	Zgromadzenia	 była	 dysku-
sja	 nad	 sprawozdaniami	 oraz	 preliminarzami	 budżeto-
wymi	na	rok	2013.	W	trakcie	dyskusji	zadawano	pytania	
i	 poruszano	 szereg	nurtujących	 zagadnień	 związanych	
między	 innymi	 z	 problematyką	 pracy	 młodzieżowej,	 
z	słabnącym	zainteresowaniem	młodych	osób	w	pracy	
szkółkowej,	opieki	duszpasterskiej	w	dziecięcym	hospi-
cjum,	nadchodzącym	jubileuszem	500-lecia	Reformacji.	
	 Po	 ożywionej	 dyskusji	 przystąpiono	 do	 gło-
sowania	 nad	 uchwałami	 dotyczącymi	 zatwierdzenia	
sprawozdań,	preliminarzy,	udzielenia	absolutorium	Ra-
dzie	Parafialnej.	Następnie	był	czas	na	wolne	wnioski	 
i	 dalszą	 część	 dyskusji	 nie	 związaną	 bezpośrednio	 
ze	sprawozdaniami.	Poruszano	między	innymi	sprawę	
konserwacji	 i	 remontu	 organów	 kościoła	 Jezusowego	
jego	kosztów	i	etapu	przygotowań	do	realizacji.	W	toku	
rozmów,	ks.	Janusz	Sikora	zaproponował	otwarte	spo-
tkania	 parafialne,	 na	 których	 by	 dyskutowano	 i	 oma-
wiano	 bieżące	 sprawy	 Parafii,	 jak	 i	 sprawy	 związane	
np.	z	realizacją	preliminarzy	uchwalanych	na	Zgroma-
dzeniach	Parafialnych	-	zaproponowano	takie	pierwsze	
spotkanie	na	wrzesień.
	 Kończąc	 obrady,	 Proboszcz	 podziękował	
wszystkim	przybyłym	oraz	wszystkim	zaangażowanym	
w	 służbę	 na	 rzecz	 Parafii.	 Zgromadzenie	 zakończono	
wspólną	 pieśnią	 Dziękujmy	 Bogu	 wraz	 i	 zmówioną	
Modlitwą	Pańską.

Marcin Gabryś

siódma kadencja zarządu Oddziału Ptew. 
w Cieszynie dobiegła końca 

	 17.01.2013	 r.	 dobiegła	 końca	 kolejna,	 siódma	
już	 kadencja	 zarządu	 Oddziału	 Polskiego	 Towarzy-
stwa	 Ewangelickiego	 w	 Cieszynie.	 Zarząd	 wybrany	
15.01.2009	 r.	 działał	 w	 następującym	 składzie:	 Wła-

dysław	Sosna	–	prezes,	Marcin	Mrózek	–	wiceprezes,	
Janina	Barton	–	sekretarz,	Stanisław	Hławiczka	–	zast.	
sekretarza,	 Marta	 Grzybek	 –	 skarbnik,	 Emilia	 Sosna	
–	 zast.	 skarbnika,	 Krystyna	 Pachół	 –	 członek.	 Komi-
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sję	 Rewizyjną	 tworzyli:	 Jan	 Król	 (przewodniczący),	
Edward	Figna	i	ks.	Jan	Melcer	–	członkowie.	
	 Sprawozdanie	 prezesa	 objęło	 działalność	 Od-
działu	w	ostatnim	2012	r.	oraz	podsumowanie	całej	ka-
dencji	z	lat	2009	–	2012.	Poza	krótką	charakterystyką	
zebrań	 zarządu	 	w	 2012	 r.,	w	 sprawozdaniu	 przedsta-
wiono	dorobek	oddziału	w	zakresie	 zorganizowanych	
spotkań	 klubowych	 i	 wycieczek	 rekreacyjno	 –	 krajo-
znawczych,	 	 publicystyki	 i	 współpracy	 z	 innymi	 od-
działami	PTEw.	
	 W	 2012	 r.	 na	 39	 spotkaniach	 klubowych,	 
w	 tym	 1	 wieczornicy	 zostało	 wygłoszonych	 41	 pre-
lekcji.	 Wystąpiło	 13	 prelegentów:	 Aleksandra	 Bła-
hut	 –	 Kowalczyk,	 ks.	Andrzej	 Czyż,	 dr	Wacław	Goj-
niczek,	 ks.	 Ryszard	 Janik,	 prof.	 dr	 Krzysztof	 Nowak,	
Robert	 Orawski,	 ks.	 Adam	 Podżorski,	 oraz	 dr	 Józef	
Szymeczek	 (3).	 Stanisława	 Ruczko	 (4),	 ks.	 Grze-
gorz	 Brudny	 (6),	 Halina	 Hajdamowicz	 	 (8)	 i	Włady-
sław	Sosna	 (12).	Na	Wigilijce	Słowem	Bożym	służył	
Ks.	Tomasz	Chudecki.	Tematyka	prelekcji	w	głównej	
mierze	 poświęcona	 była	 przypomnieniu	 wybitnych	
postaci,	 których	 rocznice	 urodzin	 lub	 zgony	 przypa-
dały	w	2012	r.	Czytelnicy	„Wieści	Wyższobramskich”	
z	 łatwością	 odnajdą	 je	 w	 zapowiedziach	 PTEw.,	 czę-
ściowo	 także	 	w	dziale	„Ludzie	 i	wydarzenia”.	Wspo-
mniana	wyżej	wieczornica	 była	 poświęcona	 sylwetce	
burmistrza	miasta	Cieszyna	–	dr.	Władysława	Michej-
dy.	Krótkie	wspomnienie	 było	wcześniej	wygłoszone	 
w	czasie	nabożeństwa	głównego	w	kościele	Jezusowym,	
po	czym	delegacje	Urzędu	i	Samorządu	Miasta,	Parafii	
oraz	PTEw.	złożyły	kwiaty	na	grobie	w	Kolumnadzie	
Zasłużonych	na	cmentarzu	komunalnym.	
	 Wycieczek	 łącznie	 było	 9,	 w	 tym	 jedna	 dwu-
dniowa	–	jubileuszowa	–	250	wycieczka	PTEw.	Punk-
tami	 docelowymi	 wycieczek	 były:	 Racibórz,	 Kremni-
ca	 (Sk),	 Koziniec	 (ČR),	 Beckow	 (Sk),	 Zakopane	 (Pl/
Sk),	Banska	Bystrica	(Sk),	Łysa	Góra	(ČR),	Bobolice	 
i	Ostrawice	(ČR).	
	 Publikacje	 członków	 PTEw.	 znajdujemy	 na	
łamach	„Kalendarza	Cieszyńskiego”,	„Słowa	i	Myśli”,	 
a	zwłaszcza	na	łamach	„Wieści	Wyższobramskich”.	
	 Przedstawiciele	Oddziału	brali	udział	w	dwóch	
cyklicznych	 zebraniach	 tzw.	 Grupy	Wyższobramskiej	
Oddziałów	PTEw.	w	Bielsku-Białej,	Cieszyna,	Jaworza	 
i	Ustronia	w	Ustroniu	 i	w	Wapienicy.	Tradycyjnie	 już,	
trzy	wycieczki	 jaworskiego	Oddziału	 PTEw.	 do	Karlo-
wej	Studanki,	Ojcowa	i	Bochni	obsłużył	prezes	Oddziału.	
	 Odbyły	się	także	2	konkursy:	„O	Złoty	Liść	Je-
sieni	2012”	oraz	„Co	zapamiętałeś	z	wycieczek	PTEw.	
w	2012	r.”?		Pierwsze	lokaty	zdobyły	panie:	Zofia	Jan-
kowska	i	Halina	Czaderna.	
	 Ujmując	 statystycznie,	 za	 cztery	 lata	 wyniki	
pracy	oddziału	przedstawiają	się	następująco:	zorgani-
zowano	153	spotkania	klubowe,	w	tym	3	wieczornice	
i	2	sesje,	na	których	wygłoszono	162	prelekcje.	8	razy	

prelegenci	 z	 naszego	oddziału	byli	 zapraszani	 na	 spo-
tkania	organizowane	przez	Oddziały	PTEw.	w	Jaworzu	
(2),	Ustroniu	(2)	,	Warszawie	(1),	Wiśle	(1),	sesjach	ZG	
PTEw.	w	Bielsku	 -	Białej	 (1)	 i	Towarzystwo	Miłośni-
ków	Cisownicy	(1).	Zaliczyliśmy	41	wycieczek,	w	tym	
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jednej	2	–	dniowej	wokół	Tatr	i	jednej	5	–	dniowej	szla-
kiem	 kościołów	 Pokoju	 i	 kościołów	 Łaski	 na	 Śląsku.	
Poza	artykułami	we	wspomnianych	wyżej	periodykach	
wydaliśmy	16	pozycji	książkowych,	w	naszym	przeko-
naniu	cennych	tytułów,	będących	uzupełnieniem	publi-
kacji	wydanych	 przez	 Parafię.	W	 tym	miejscu	 należy	
przypomnieć	 bardzo	 aktywne	włączenie	 się	Oddziału	
do	 uroczystości	 jubileuszowych	 kościoła	 Jezusowego	
oraz	 zainicjowanie	 i	 współorganizowanie	 »Tygodnia	
Ewangelickiego«	w	ramach	1200	–	lecia	legendarnego	
założenia	miasta	Cieszyna.	Już	tylko	same	zestawienia	
liczbowe	 wystarczająco	 świadczą	 o	 aktywności	 Od-
działu	PTEw.	
	 W	 podsumowaniu	 prezes	 z	 niemałą	 goryczą	
stwierdził,	że	Oddział	aż	nadto	odczuwa		na	sobie	pięt-
no	Syzyfa,	jakby	działał	na	pustyni,	sobie	a	muzom.	Od	
kilku	lat	członków	PTEw.	ubywa	na	skutek	zgonów,	ale	
też	z	innych	powodów,	znanych	tym,	którzy	ujawniają	
się	w	innych	gremiach.	Liczba	członków	PTEw.	do	licz-
by		parafian	oscyluje	poniżej	1,5	%.	Komunikaty	w	wi-
trynce	PTEw.	w	przedsionku	Parafii,	na	łamach	„Wieści	
Wyższobramskich”	 czy	w	 ogłoszeniach	 na	 coniedziel-
nych	 nabożeństwach	 są	wiadomościami	 dla	 głuchych	 
i	ślepych!	Gdyby	nie	wierna	gromadka	bywalców	klu-

bu	 i	 wycieczek,	 niestety	 krusząca	 się,	
nie	 byłoby	 dla	 kogo	 organizować	 pre-
lekcji	i	wyjazdów.	Żenujące	zaintereso-
wanie	 wycieczkami	 w	 ramach	 »Tygo-
dnia	Ewangelickiego«	potwierdziło,	iż	
przyczyną	słabej	 frekwencji	wcale	nie	
jest	 	 spowodowane	 li	 tylko	wysokimi	
kosztami	naszych	wycieczek.	Z	 takim	
trudem	 wydane	 pozycje	 książkowe	 
w	śmiesznie	małych	nakładach,	wbrew	
oczekiwaniom,	bynajmniej	nie	rozeszły	
się	 jak	ciepłe	bułeczki,	wręcz	przeciw-
nie,	 zmusiły	 oddział	 do	 chwilowego	
zaniechania	 dalszych	 planów	 wydaw-
niczych.	Jak	więc	pogodzić	niebagatel-
ny	dorobek	oddziału	i	wszystkie	głosy	
mówiące	o	uznaniu	dla	olbrzymiej	pra-
cy	 Oddziału,	 potrzebie	 jego	 istnienia	
z	faktem,	który	trudno	nazwać	inaczej	
jak	 OBOJĘTNOŚĆ,	 a	 nawet	 nierzad-
kiej	 dezaprobacie	 	 niektórych	 osób	 
z	 wyższobramskiego	 środowiska,	 po-
trafiących	tylko	krytykować	bliźnich	za	
to,	 że	ośmielają	 się	 jeszcze	cokolwiek	
robić	 bezinteresownie	 i	 nie	 potrafią-
cych	 się	 pogodzić	 z	 pogardą	 dla	 dzie-
dzictwa	 pozostawionego	 nam	 przez	
dziadów!	 Rozwiązanie	 tego	 problemu	
będzie	główną	 troską	nowego	zarządu	
Oddziału	PTEw.	
	Komisja	Rewizyjna	szczegółowo	usto-

sunkowała	 się	 zwłaszcza	 do	 sprawozdania	 skarbnika	 
i	zawnioskowała	udzielenie	absolutorium	ustępującemu	
zarządowi.	Wniosek	spotkał	się	z	akceptacją	zebranych.		
Poważnym	problemem	były	wybory	 nowego	 zarządu.	
Ustępujący	 zarząd	 stanął	 przed	 bardzo	 trudnym	 zada-
niem	 równym	 rozwiązaniu	kwadratury	koła.	Przyszło	
mu	 bowiem	 pogodzić	 wzajemnie	 wykluczające	 się	
uwarunkowania:	
	 1/	 daleko	 posunięte	 sformalizowanie	 różnych	
czynności	i	konieczność	sprostania	współczesnym	wy-
maganiom	(m.	in.	obsługa	komputera,	księgowość);	
	 2/	wycofanie	się	dwóch	osób	z	zarządu	i	zapo-
wiedzi	rezygnacji	z	funkcji	samego	prezesa;		
	 3/	 bardziej	 niż	 skąpy	 zasób	 osób	 pełnospraw-
nych	z	odpowiednimi	kwalifikacjami;	
	 4/	 uszanowanie	 dorobku	 oraz	 zachowanie	 cią-
głości	 i	sprawności	pracy	zarządu	Oddziału	na	wypra-
cowanym	poziomie.	
	 Jednym	z	istotnych	warunków	gwarantujących	
sprostanie	 powyższym	 wymaganiom	 było	 przekona-
nie	prezesa	do	wycofania	jego	rezygnacji.	Ostatecznie	
po	kilku		naradach,	ustępujący	zarząd	podał	Komisji	–	
Matce	„zerowy”	skład	przyszłego	zarządu	z	zadaniem	
uzupełnienia	 listy	 przez	 kandydatury	 zgłoszone	 przez	
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zebranych.	 Kandydatury	 takie	 nie	 zostały	 zgłoszone,	
natomiast	 padł	 wniosek	 o	 zamknięciu	 listy,	 przyjęty	
przez	 zebranych.	W	 tej	 sytuacji,	 pierwszy	 raz	w	dzie-
jach	Oddziału,	doszło	do	jawnego	głosowania	 i	wybo-
ru	wszystkich	ogniw	nowego	zarządu	Oddziału	ósmej	
kadencji	na	 lata	2013	–	2016.	Tydzień	później	zarząd	
ukonstytuował	się	następująco:	
prezes:		Władysław Sosna (wybrany w osobnym głoso-
waniu) 
zast.	prezesa:	Piotr Zagóra 
sekretarz:	Nina Barton 
zast.	sekretarza:	Marcin Mrózek

skarbnik:	Halina Czaderna 
zast.	skarbnika:		Emilia Sosna 
członek:	Krzysztof Zagóra 
Komisja	 Rewizyjna:	 Jan Król (przewodniczący), 
Edward Figna, Marta Grzybek
Delegaci:	Halina Czaderna, Marcin Mrózek, Piotr 
Zagóra 
	 Należałoby	 sobie	 życzyć,	 aby	 częściowo	 od-
świeżony	zarząd	 sprostał	 zadaniom,	nie	 zawiódł	ocze-
kiwań	 i	 zaufania	członków	Oddziału,	dopisał	do	 jego	
dziejów	nowe	chlubne	karty.		

wa 

Ordynacja naszego parafianina

	 W	sobotę,	9	lutego,	w	kościele	Św.	Trójcy	
w	Lędzinach	Hołdunowie	odbyła	się	uroczystość	
ordynacji	 czterech	 magistrów	 teologii	 na	 księży	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego.
	 Aktu	 ordynacji	 poprzez	modlitwę	 i	 nało-
żenie	rąk	apostolskim	zwyczajem	dokonał	Biskup	
Kościoła	 ks.	 Jerzy	 Samiec	 wraz	 z	 asystentami.	
Ordynowani	 zostali	 ks.	Dariusz	Lerch	 (pochodzi	 
z	Gołkowic	na	Górnym	Śląsku,	 obecnie	Ustroń),	
ks.	 Paweł	 Meler	 (Toruń	 -	 Pabianice	 -	 Diecezja	
Warszawska),	ks.	Łukasz	Ostruszka	(Bażanowice	
na	 Śląsku	 Cieszyńskim	 -	 Katowice	 Szopienice)	
oraz	 ks.	Marcin	Ratka-Matejko	 (Mikołów	 -	 Sko-
czów).	Wszyscy	 otrzymali	 od	Biskupa	 skierowa-
nie	do	pracy	w	roli	wikariuszy	w	parafiach,	w	któ-
rych	służą	od	początku	okresu	kandydackiego.
	 Na	 uroczystość	 do	 kościoła	 w	 Hołduno-
wie	przybyli	wierni	z	różnych	stron	kraju.	Udział	
w	nabożeństwie	wzięli	także	biskup	Tadeusz	Szur-
man	z	Katowic	i	biskup	Jan	Cieślar	z	Pabianic.		
	 Nowym	duchownym	nałożono	alby,	które	
przypominają	o	obowiązku	czystego	zachowania	
i	wiernego	zwiastowania	Słowa	Bożego.	Bp	Jerzy	
Samiec	poprosił	zgromadzony	zbór	o	przyjęcie	no-
wych	księży	z	modlitwą,	a	biskupi	diecezjalni	bło-
gosławili	im	na	drogę	służby	Bogu	i	Kościołowi.		
	 Nowi	 księża	 wygłosili	 też	 rozważania	 
i	świadectwa	wiary	oparte	na	wybranych	przez	sie-
bie	tekstach	biblijnych.	Liturgię	komunijną	popro-
wadził	Biskup	Kościoła,	a	do	Sakramentu	Ołtarza	przy-
stąpili	 jako	 pierwsi	 nowi	 duchowni,	 którzy	 następnie	
udzielali	Komunii	Świętej	uczestnikom	nabożeństwa.	 
	 Podczas	 nabożeństwa	 wystąpiła	 śpiewaczka	
Magdalena	Hudzieczek-Cieślar	oraz	chór	Jubilate	Deo	
z	parafii	w	Mysłowicach.
	 Parafię	w	Cieszynie	reprezentował	ks.	Łukasz	
Gaś,	który	w	imieniu	nas	wszystkich	złożył	nowo	ordy-
nowanemu	ks.	Łukaszowi	Ostruszce	życzenia	Bożego	

błogosławieństwa,	wielu	sił	i	zdrowia	w	tej	trudnej,	ale	
także	owocującej	w	wiele	radosnych	chwil	służbie.	Ks.	
Łukasz	przed	 swoimi	 studiami	mieszkał	w	Bażanowi-
cach,	ukończył	Liceum	Ogólnokształcące	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	Cieszynie.	Z	dniem	ordynacji	został	
decyzją	 Konsystorza	 naszego	 Kościoła	 skierowany	
jako	wikariusz	do	Parafii	w	Katowicach-Szopienicach.

ks. Łukasz Gaś
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Lutowe nabożeństwo rodzinne - fotorelacja
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Informacje 
Rady Parafialnej

	 Pierwsze	 w	 2013	 roku	 posiedzenie	 Rady	 Pa-
rafialnej	odbyło	się	w	dniu	5	 lutego	2013	roku.	Posie-
dzenie	rozpoczął	kurator	Jan	Król,	witając	wszystkich	
zebranych.	Następnie	ks.	Janusz	Sikora	odczytał	 tekst	
hasła	biblijnego	przypadającego	na	dzień	zwołania	po-
siedzenia	Rady	i	zmówił	modlitwę.	W	wyniku	głosowa-
nia,	jednogłośnie	przyjęto	podany	w	zaproszeniu	porzą-
dek	posiedzenia.		Protokół	z	poprzedniego	posiedzenia	
Rady	Parafialnej	z	3	grudnia	2012	roku	odczytał	sekre-
tarz	Marcin	Mrózek.	Po	wniesieniu	drobnych	poprawek	
protokół	został	przyjęty	jednogłośnie.	
	 Proboszcz	 Parafii	 ksiądz	 Janusz	 Sikora	 przed-
stawił	sprawy	związane	z	życiem	religijno-kościelnym	
Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie.		Przed-
stawił	 także	 najważniejsze	 wydarzenia	 najbliższego	
okresu.
	 W	 kolejnym	 punkcie	 obrad	 Rady	 Parafialnej	
zostały	omówione	sprawozdania	z	działalności	Parafii	
w	 roku	 2012,	 które	 mają	 zostać	 przedstawione	 Zgro-
madzeniu	 Parafialnemu.	 Jako	 pierwsze	 zostało	 przed-
stawione	 roczne	 sprawozdanie	 Proboszcza	 i	Rady	 Pa-
rafialnej.	 Główne	 pozycje	 sprawozdania	 przedstawił	
proboszcz	 Parafii	 ks.	 Janusz	 Sikora.	 Następnie,	 zgod-
nie	z	przyjętym	porządkiem	obrad,	 Jan	Król	przedsta-
wił	 sprawozdanie	 finansowe	 z	 działalności	 kościelnej	
w	 roku	 2012.	 Omówił	 kolejne	 pozycje	 sprawozdania	
finansowego	 zarówno	we	 wpływach	 jak	 i	 wydatkach	
oraz	 udzielił	 wyjaśnień	 na	 pytania	 członków	 Rady.	
Sprawozdanie	 z	 działalności	 gospodarczej	 parafii	 za	
rok	2012	przedstawił	 kurator.	Podstawowym	źródłem	
przychodów	 w	 działalności	 gospodarczej	 parafii	 jest	
wynajem	 i	 dzierżawa	 nieruchomości.	 Działalność	 ta	
prowadzona	 jest	 tak,	 aby	 utrzymać	 rozsądny	 kompro-
mis	 pomiędzy	 finansowaniem	 z	 dochodu	 działalności	
gospodarczej	 potrzeb	 kościelnych,	 a	 nakładami	 na	 re-
monty	 posiadanych	 budynków	 czynszowych.	 Przed-
stawiono	 Radzie	 Parafialnej	 sprawozdanie	 finansowe	
z	działalności	gospodarczej	i	omówiono	najważniejsze	
pozycje	bilansu	i	rachunek	zysków	i	strat.			
Rada	Parafialna	zaakceptował,	a	jednogłośnie	przedsta-

wione	 sprawozdania	 i	wyraziła	 zgodę	 na	 przedstawie-
nie	sprawozdań	na	Zgromadzeniu	Parafialnym	w	celu	
ich	zatwierdzenia.	 	W	dalszej	części	posiedzenia	Prze-
wodnicząca	 Komisji	 Rewizyjnej	 odczytała	 protokół	
i	 sprawozdanie	 z	 kontroli	 finansów	 przeprowadzonej	
przez	 Komisję	 Rewizyjną.	 Sprawozdanie	 to	 przedsta-
wione	będzie	na	Zgromadzeniu	Parafialnym.
	 W	 kolejnym	 punkcie	 posiedzenia	 Rady	 Pa-
rafialnej	 zostały	 poruszone	 sprawy	 związane	 z	 plana-
mi	działalności	kościelnej	i	gospodarczej	na	rok	2013,	
w	 tym	 plany	 finansowe	 na	 rok	 2013.	 Zagadnienia	 te	
omówił	Jan	Król.	Plany	remontów	na	2013	rok	zostały	
opracowane	 biorąc	 pod	 uwagę	możliwości	 finansowe,	
najważniejsze	potrzeby	działalności	kościelnej	i	gospo-
darczej	 a	 także	 przyjęte	 wcześniej	 plany	 długoletnie	
remontów	 i	modernizacji	kościołów.	W	 toku	dyskusji	
poruszono	zagadnienie	potrzeby	ujęcia	w	planach	wy-
miany	okien	w	kaplicy	cmentarnej	przy	ulicy	Bielskiej.	
Pan	Albin	Wiecheć	 postulował,	 aby	 rozpocząć	 także	
prace	przy	remoncie	kościoła	w	Zamarskach.	Projekty	
planów	 działania,	w	 tym	 planów	finansowych	 na	 rok	
2013	zostały	przez	Radę	Parafialną	przyjęte	i	skierowa-
no	je	do	zatwierdzenia	przez		Zgromadzenie	Parafialne.		
	 Następnie	kurator	przedstawił	porządek	obrad	
Zgromadzenia	 Parafialnego	 i	 projekty	 uchwał,	 jakie	
mają	 być	 głosowane	 w	 trakcie	 Zgromadzenia.	 Porzą-
dek	obrad		i	projekty	uchwał	Zgromadzenia	Parafialne-
go	zostały	przyjęte	jednogłośnie.	
	 W	 sprawach	 różnych	 omówiono	 wnioski	 Ko-
misji	Cmentarnej.	Między	innymi	dokonano	wykładni	
zapisów	tabeli	opłat	cmentarnych	oraz	ustalono	termin	
przedstawienia	przez	Komisję	Cmentarną	wykazu	gro-
bów	na	naszych	cmentarzach,	które	z	uwagi	na	zasłu-
gi	oraz	ważność	dla	życia	religijnego	lub	społecznego	
osób	 pochowanych	 nie	 będą	 likwidowane.	 Wstępnie	
ustalono	także	termin	kolejnego	posiedzenia	Rady.	
	 Na	zakończenie	posiedzenia	kurator	podzięko-
wał	wszystkim	za	udział	w	zebraniu.
	 Posiedzenie	zakończono	Modlitwą	Pańską.

Kurator Parafii Cieszyńskiej
Jan Król

i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy 
dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbu-

dził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie
Kol 2,12-13
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Wieści z Dzięgielowa
Jak dobrze jest służyć Panu!

	 W	 	niedzielę	13	stycznia	2013r.	
o	 16:00	 spotkali	 się	w	 naszym	 dzięgie-
lowskim	 kościele	 Eben-Ezer	 ci,	 którzy	
tak	wiele	serca	i	czasu	wkładają	w	to,	by	
nasza	 parafia	 mogła	 się	 rozwijać.	 Pro-
boszcz	ks.	Marek	Londzin	wraz	z	Radą	
Parafialną	zaprosili	tych,	których	można	
określić	mianem	wolontariuszy.
	 Program	był	 jak	zwykle	bogaty	
i	 interesujący.	Tym	razem	 to	my	mogli-
śmy	 „odpocząć”	 od	 służby	 i	 zostać	 ob-
służeni.	 Było	 oczywiście,	 jak	 to	 u	 nas,	
bardzo	muzycznie.	Piękny	koncert	kolęd	
i	 pieśni	 w	 wersji	 instrumentalnej	 dała	
Orkiestra	 Misyjna	 z	 Wisły	 pod	 batutą	
Lidii	Niemczyk.	Niesamowite	wrażenie	
wywarła	 też	 na	 wszystkich	 grupa	 „In-
spiration	Trio”	 z	Trzyńca;	 śpiew	 duetu	
żeńsko-męskiego	 z	 akompaniamentem	
energicznego	 gitarzysty	 dał	 nam	 mnó-
stwo	 pozytywnych	 emocji.	 Mogliśmy	
również	 sobie	 pokolędować	 ale	 też	 po-
śpiewać	 pieśni	 dziękczynne,	w	 których	
zawarliśmy	naszą	wdzięczność	Bogu	za	
miniony	rok	i	siły	do	służby.	
	 Krótkimi	 przemyśleniami	 za-
wierającymi	podziękowanie	ale	 i	zachę-
cenie	do	dalszej	współpracy	podzielił	się	
z	obecnymi	ks.	Proboszcz.	Z	kolei	kura-
tor	 Parafii	 Korneliusz	 Glajcar	 przedsta-
wił	skalę	i	obfitość	naszego	wolontariatu.	
Jest	 to	 naprawdę	 duża	 grupa	 osób,	 któ-
ra	 wzięła	 na	 siebie	 zadanie	 wspierania	
Proboszcza	i	współorganizowania	życia	
zborowego.	
	 Miłym	punktem	programu	był…	
czas	wolny	i	poczęstunek;		czekał	na	nas	
stół,	a	na	nim	różne	fajności	z	tradycyj-
nym	już	barszczem,	sałatkami,	owocami,	
kawą	i	ciastem.		
	 Po	 poczęstunku,	 w	 czasie	 któ-
rego	 miało	 miejsce	 zapewne	 wiele	 cie-
kawych	rozmów,	zostaliśmy		podzieleni	
na	grupy	i	wzięliśmy	udział	w	konkursie	
wiedzy	 biblijno-parafialnej,	 przygoto-
wanym	przez	grupę	młodzieżową.	
	 Sympatyczną	 niespodzianką	 za-
wierającą	duży	ładunek	humoru	sprawił	



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl28 Odwiedź naszą stronę:

Krzysztof	 Rakowski	 przedstawieniem	 w	 formie	 tele-
dysku	niektórych	wydarzeń	parafialnych	i	uczestniczą-
cych	w	nich	zborowników.
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 każdy	 otrzymał	
drobny	upominek	oraz	kalendarz	na	2013r.	
Sądzę,	że	bez	przesady	można	stwierdzić,	iż	spotkanie	
było	bardzo	udane	i	sympatyczne.	Wyrażamy	wdzięcz-
ność	Bogu	za	całą	parafię	i	wszystkich	parafian.
	 A	my,	wolontariusze	:		„Stójmy razem bo w jed-
ności siła!”

	 Trudno	byłoby	 tu	 	wymienić	ponad	130	osób	
ale	można	chociaż	pokrótce	zapoznać	się	z	grupami	 /
funkcjami/	działalności.	
	 Proboszcz	ściśle	współpracuje	z	Radą	Parafial-
ną,	na	czele	której	 stoi	kurator.	Nad	finansami	czuwa	
pełniąca	 te	 zadania	 bezpłatnie	 księgowa.	 Zadaniem	
komisji	 rewizyjnej	 jest	 czuwanie	 nad	 zgodnym	 z	 pra-
wem	 działaniem	 parafii.	 Część	 urzędowa,	 finansowa	 
i	biurowa	parafii	jest	ważna,	ale	najistotniejsze	jest	to	by	 
w	 zborze	 pulsowało	 i	 rozwijało	 się	 życie	 duchowe.	
Mamy	 więc	 nauczanie	 religii,	 kilkanaście	 osób	 zaan-
gażowanych	jest	w	pracę	z	dziećmi	/szkółki	niedzielne,	
chór	JUNIOR/.	
	 Bogata	 jest	 oferta	 różnego	 rodzaju	 spotkań:	
biblijne	 /środa	 i	 piątek/,	 dla	 kobiet	 /śniadania,	 piątko-
we/	ale	i	mężczyzn	/kolacje,	sportowe/,	modlitewne,	co	
sobotę	 spotyka	 się	 młodzież,	 a	 każdą	 III	 sobotę	 mie-
siąca	organizuje	międzyparafialne	„Wieczory	Chwały”,	
raz	na	2	tygodnie	swoje	zebrania	ma	grupa	małżeństw	
„2000+”.	Organizowane	są	rodzinno-parafialne	imprezy	
np.	Święto	Zborowe,	Family	Day,	smażenie	jajecznicy,	
zawody	sportowe.	
	 Rozwijamy	 też	 umiejętności	 lingwistyczne,	
prowadząc	naukę	języka	angielskiego	dla	maturzystów	
oraz	 przygotowując	 letnie	 półkolonie	 z	 językiem	 an-
gielskim.	 Mamy	 drużyny	 sportowe	 /piłkarska,	 koszy-
kówki/.
	 Nasz	 zbór	 jest	 bardzo	 umuzykalnioną	 parafią,	
co	 skutkuje	 istnieniem	 aż	 4	 chórów	 /dziecięco-mło-
dzieżowego	 JUNIOR,	mieszanego,	 Super-Senior	 oraz	
Grupa	Piątkowa/	 i	grupy	muzyczne	prowadzące	nabo-
żeństwa	młodzieżowe	czy	misyjne.
	 Centralnym	punktem	życia	zborowego	jest	na-
bożeństwo,	 na	 którym	 spotykają	 się	 wszystkie	 grupy	

wiekowe	i	formy	działalności.	Ale	jest	to	wręcz	niewia-
rygodne	 ile	osób	zaangażowanych	 jest	w	 to,	by	nabo-
żeństwo	było	dobrze	zorganizowane	i	przebiegło	spraw-
nie.	To	zaprogramowanie	dzwonów	zapraszających	nas	
do	 społeczności,	 przygotowanie	 ołtarza,	 nagłośnienia,	
ustawienie	w	komputerze	właściwej	kolejności	pieśni,	
czytanie	lekcji	biblijnych	przez	lektorów,	zebranie	i	li-
czenie	kolekt	i	ofiar,	oprawa	muzyczna	i	akompaniowa-
nie	do	pieśni.		Ktoś	dba	o	to,	żeby	było	czysto	wewnątrz.		
Wiosną	 i	 latem	 trawa	wokół	 kościoła	 jest	wykoszona,	
jesienią	 liście	wygrabione	 i	 krzewy	 przycięte,	 a	 zimą	
chodniki	 i	 parkingi	odśnieżone.	Gdy	na	zewnątrz	 jest	
zimno	my	możemy	usiąść	wygodnie	bez	kurtek	bo	jest	
ciepło	-	ktoś	napalił	w	piecu.	Nabożeństwa	są	nagrywa-
ne	na	pendrive’y	lub	płyty	i	udostępniane		parafianom	
niemogącym	przyjść	do	kościoła.	Mamy,	 jako	parafia,	
własną	stronę	internetową	www.dziegielow.luteranie.pl,	
która	jest	na	bieżąco	aktualizowana	i	zawiera	nagrania	
audio	nabożeństw	ale	także	foto-	i	videorelacje	z	waż-
nych	wydarzeń,		tam	znajdziemy	też	aktualności,	zapro-
szenia	i	możemy	zapoznać	się	z	najbliższymi	planami.	
Służba	informacyjna	wydaje	też		informator	parafialny	
„W	naszym	zborze”.	
	 Prowadzona	jest	misja	zewnętrzna	/np.	„Biesz-
czady”/	i	wewnętrzna	/odwiedziny	domowe,	ewangeli-
zacje/.	Rodziny	odwiedzane	są	 	 również	przez	 rejono-
wych,	 którzy	 odpowiedzialni	 są	 za	 zbieranie	 podatku	
kościelnego	i	utrzymywanie	kontaktu	z	parafianami.
	 Nie	można	też	nie	wspomnieć	o	tym,	że	są	oso-
by	czy	firmy,	które	wspomagają	naszą	parafię	przy	róż-
nych	okazjach.
	 To	 się	 samo	 nie	 dzieje.	Wszystkie	 te	 zadania	
są	realizowane	przez	rzeszę	osób,	którym	na	sercu	leży	
dobro	 parafian.	 Pragną	 oni	 rozwijania	 społeczności	
z	Bogiem	 i	 chcą	 rozbudzać	wiarę	w	 innych	 ludziach,	
dzieląc	się	swoim	czasem	i	talentami.

	 Cieszę	się,	że	jestem	w	tym	zborze,	że	jestem	
potrzebny	i	że	mam	wokół	siebie	idących	ze	mną	w	tym	
samym	kierunku	...
	 Służmy	Bogu	z	radością	i	nie	odmawiajmy,	gdy	
nas	wzywa;	dla	każdego	jest	miejsce.

ON		NIE		POWOŁUJE		ZDOLNYCH		
ALE		UZDALNIA		POWOŁANYCH.		

Zbyszek Krzemień

 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry-

stusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei 

żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu,  

i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, 1 P 1,3-4
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Zza granicy
Jan Kliber

Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Hrube (Velke) Vrbce   odc. 7                    

	 Pierwsza	 pisemna	wzmianka	 o	 tej	miejscowo-
ści	pochodzi	z	roku	1360,		nie	kiedy	zamiennie	wymie-
niana	jest	Velka	Vrbka.	
	 Hruba	 Vrbka	 należała	 do	 Państwa	 Strážnic-
kiego.	Jego	właściciel	Petr	z	Kravařy	(1389-1432)	był	
gorliwym	wyznawcą	Jana	Husa.	Do	swego	majątku	po-
woływał	zawsze	księży	husyckich	z	Czech.	Mieszkańcy	
tego	regionu	żyli	zawsze	w	sprzeczności	z	Kościołem	
katolickim.	 Nazywano	 ich	 „pod	 obiema”,	 ponieważ	
Wieczerzę	 Pańską	 odprawiali	 pod	 obiema	 postaciami	
–	wina	 i	 chleba,	 ich	 symbolem	 był	 kielich.	Odrzucali	
czyściec,	odpusty	 i	żegnanie	się.	Z	kościołów	usunęli	
figury	świętych	i	obrazy,	a	Biblię	czytali	w	języku	cze-
skim.	Od	roku	1598	w	tutejszym	państwie	wysuwa	się	
do	przodu	Jednota	Braterska.	
	 Po	 Bitwie	 na	 Białej	 Górze,	 w	 roku	 1621	 
z	Czech	i	Moraw	wygnano	niekatolicką	szlachtę.	Pań-
stwo	 Strážnickie	 przypadło	 Franciszkowi	 de	 Magno	
–	 ortodoksyjnemu	 katolikowi,	 który	 w	 Bitwie	 na	 Bia-
łej	Górze	zniszczył	szyki	bojowe	Morawian.	Państwo	
przejął	w	1629	 roku.	Sytuacja	 religijna	 się	 odwróciła,	

wygnano	 ewangelickich	 i	 braterskich	 duchownych,	 
a	kościoły	pozamykano.	Poddani	nie	mogli	się	wypro-
wadzić	i	byli	poddawani	naciskom	w	celu	przyjęcia	ka-
tolicyzmu,	czemu	przysłużyli	 się	 jezuici,	osiedleni	od	
1650	 roku	na	plebanii	w	 sąsiednim	Kuželově.	Ludzie	
gorąco	bronili	się	przed	przestępowaniem	na	wiarę	ka-
tolicką	–	uciekając	na	Słowację,	 tylko	z	Hrubej	Vrbki	
uciekło	w	latach	1719-1749	234	ludzi.	Największy	opór	
stawiali	w	sąsiednim	Javorniku,	gdzie	 jezuici	uciekali	
się	do	kar	cielesnych	pod	osłoną	wojsk	najemnych.	
 Usilne	zamiary	zaprowadzenia	 siłą	wiary	ka-
tolickiej	 nic	 nie	 dały,	 skoro	 po	 Patencie	 Tolerancyj-
nym	v	Hrubej	Vrbce	przyznało	się	do	wyznania	ewan-
gelickiego	500	ludzi.	Dzięki	temu	mógł	powstać	zbór	
augsburskiego	 wyznania	 w	 roku	 1782.	 Rozpoczęto	
budowę	kościoła,	Materiał	na	budowę	„dał	miejscowy	
las”,	a	transport	każdy	właściciel	końskiego	zaprzęgu.	
Powstała	nawet	pieśń	o	budowie	kościoła:

„Jano w góry jedzie, ciężkie drzewo wiezie.
Gajowy się go pyta, na co to drzewo będzie.
Będzie potrzebne, będziemy kościół stawiać, 
Vrbeckie dziewczyny będą do niego chodzić …”

 Zbudowano	kościół	pomiędzy	stodołami,	bez	
wejścia	 od	 drogi	 i	 bez	 wieży.	 Pierwszym	 du-
chownym	 luterańskim	 był	 ks.	Ondřej	 Skultéty.	
W	1783	roku	powstała	szkoła	ewangelicka,	któ-
ra	 służyła	 aż	do	 roku	1947.	Pierwsza	plebania	
została	zbudowana	w	roku	1785,	uległa	jednak	
pożarowi,	tak	iż	w	roku	1884	zbudowano	nową	
plebanię.	Dopiero	w	roku	1941	(inne	źródło	po-
daje	rok	1904)	dobudowano	do	kościoła	wieżę.	
Dzwon	do	niej	ofiarował	zbór	w	Prusinovicach	
w	1948	roku.	Organy	do	kościoła	zakupiono	za	
czasów	księdza	Emila	Pellara	(1875-1891),	któ-
rego	dziadek	-	nauczyciel	pochodził	z	Cisowni-
cy.	Zbór	luterański	istniał	tam	do	1918	roku,	po	
czym	wyznania	augsburskie	i	helweckie	zostały	
połączone	w	jeden	kościół	Czeskobraterski.	Wi-
domym	znakiem	luterańskiej	przeszłości	w	tym	
zborze	jest	nie	naruszone	wyposażenie	kościoła	
ewangelickiego.		



wieœci wy¿szobramskie

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

Be omide didar            

	 W	 Iranie	 powoli	 kończy	 się	
perski	 stary	 rok.	 W	 prasie,	 telewizji	 
i	 w	 rozmowach	wszechobecne	 są	 anali-
zy	 i	 dyskusje:	 co	 się	 udało	 zrealizować	
z	 postawionych	 zadań,	 zamierzeń	 i	 też	
zwykłych	ludzkich	planów	i	marzeń.	Po-
jawiają	się	też	zrozumiałe	przecież	pyta-
nia	o	przyszłość.	I	to	o	tę	przyszłość	pań-
stwa,	narodu,	społeczności	lokalnej	i	o	tę	
najważniejszą,	 bo	 tyczącą	 najbliższych.	
Nie	 tylko	 pojawia	 się	 bojaźń	 o	 zagro-
żenie	 kolejnym	 konfliktem	 wojennym,	 
o	 odczuwanie	 izolacji	 politycznej	 i	 blo-
kady	gospodarczej,	ale	coraz	częściej	po-
jawiające	się	zmartwienie	i	wręcz	strach	
przed	 utratą	 pracy.	 Widmo	 bezrobocia	 
i	 nieustannego	 poszukiwania	 pracy	 jest	
widoczne	w	małych	miastach	 i	 dotyka	przede	wszyst-
kim	dziewcząt	i	kobiet.	
	 Efekt	 modernizacji	 zaplanowanej	 i	 konse-
kwentnie	realizowanej	po	rewolucji	1979	roku,	olbrzy-
mi	 przyrost	 naturalny,	 sensowna	 polityka	 edukacyjna	
(szczególnie	 powiązana	 z	 kształceniem	 dziewcząt	 i	
kobiet),	a	także	jakże	istotna	polityka	ochrony	zdrowia	 
i	opieki	społecznej,	spowodowały	konieczność	powsta-
wania	 nowych	 zakładów	 pracy	 i	 firm	 świadczących	
usługi.
	 Dzisiaj	 już	 jest	 obserwowany	 niższy	 przyrost	
naturalny,	ale	i	tak	w	okresie	od	1979	roku,	kiedy	Iran	
zamieszkiwało	35	mln,	obecnie	państwo	to	liczy	blisko	
80	mln	ludności.	W	drodze	zmian	w	strukturze	zatrud-
nienia	aż	45	%	pracuje	w	usługach,	32%	w	rolnictwie	
i	blisko	20%	w	przemyśle,	a	szacunkowo	2	do	5	%	to	
jeszcze	ludność	koczownicza.
	 Przewartościowaniom	w	 sferze	 społecznej	 po-
mogła	 zdecydowanie	 prowadzona	we	wszystkich	 gru-
pach	 wiekowych	 edukacja.	 Znacznie	 podniósł	 się	 po-
ziom	 wykształcenia.	Większość	 młodzieży	 uczęszcza	
do	szkół	średnich,	by	dalej	podjąć	studia	na	uczelniach	
krajowych,	a	często	również	za	granicą.	Przykładowo	
na	Uniwersytecie	Azad	Eslami	w	1989	roku	studiowało	
prawie	117	tysięcy,	ale	w	2001	roku	już	836	tysięcy	stu-

dentów.
	 Bardzo	pozytywnie	przyjmowane	i	oceniane	są	
przez	społeczeństwo	zmiany	w	podniesieniu	wykształ-
cenia	dziewcząt.	Państwo	umożliwia	edukację,	 jednak	
istotne	zmiany	musiały	nastąpić	w	mentalności	rodzin.	
Zrozumienie	odbywania	drogi	socjalizacji	poprzez	wy-
kształcenie,	 umożliwiające	 pozyskanie	 dobrej	 pracy	 
i	 zdobycie,	 tak	 bardzo	 istotnej	 w	 świecie	 islamskim,	
niezależności	 materialnej,	 przełamało	 barierę	 wysyła-
nia	dziewcząt	do	szkół.
	 W	tym	pozornie	 idyllicznym	obrazie	 tkwi	 jed-
nak	 nieunikniony	 paradoks.	 Młodzi,	 którzy	 według	
oczekiwań	władz,	powinni	być	lokomotywą	napędową	
kraju,	 jednocześnie	 poprzez	 swoje	 szybkie	 społeczne	
dojrzewanie,	 swoją	 energię,	wiedzę	 o	 świecie	 i	 impe-
ratyw	 dokonywania	 zmian,	 przeciwstawiają	 się	 zbyt-
niej	ingerencji	urzędników	religijnych.	Mają	przy	tym	
przecież	 świadomość	 zachwiania	 priorytetów	 i	 braku	
dotrzymania	 parytetów	 w	 relacji	 państwo	 –	 kościół,	
kościół-społeczeństwo.	 Jako	 ludzie	 wychowani	 w	 du-
chu	religijnym	wskazują	na	nadużywanie	praw	boskich	 
i	 bezwzględne	 wykorzystywanie	 ich	 wiary	 w	 Boga,	
przez	 urzędników	 wyznaniowych,	 do	 swoich	 strate-
gicznych	 i	 doraźnych	 celów	 politycznych,	 umożliwia-
jących	zarządzanie	państwem.

Janek Schylla

 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,  

i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, 

zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, 

a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Rz 10,9-10
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Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Gimnazjum te

 
          

Z	tej	formy	rekreacji	postanowili	skorzystać	uczniowie	klas	
trzecich	GTE,	wybierając	się	do	Wisły	Czarnego,	aby	spod	
Fojtuli	wyruszyć	saniami	Doliną	Białej	Wisełki.	
	 31	stycznia	oraz	7	 lutego	miały	miejsce	Szkolne	Fe-
stiwale	Projektów.	Uczniowie	prezentowali	w	grupach	owoce	
swojej	miesięcznej	 pracy.	Oto	 zaprezentowane	 tematy:	 „Al-

ternatywne	 źródła	 energii”,	 „Moderne	Deut-
she	Music	–	Ein	Ohrwurn”,	„Gwiazdy	–	ewo-
lucja”,	 „Udział	 Polaków	w	 operacji	Market	
–	Garden”,	„Moja	mała	ojczyzna”,	„Wirtualna	
podróż	 po	 cyberprzestrzeni”	 oraz	 „Zwierzę	 
w	domu”,	„Czego	 jeszcze	nie	wiecie	o	Kró-
lowej	Elżbiecie	II?”,	„Jak	oni	mogą	to	jeść?	–	
Ciekawe	dania	kuchni	brytyjskiej”,	„Pioruny	
jako	ciekawe	zjawiska	fizyczne”,	„Wybory	–	
nasza	świadoma	decyzja”	.
	 Uczniowie	 bardzo	 dobrze	 wywiązali	
się	z	wyznaczonych	im	zadań.
	 W	pierwszym	 tygodniu	 lutego	odbył	
się	 Drużynowy	 Konkurs	 dla	 Szkół	 Gimna-
zjalnych	 „Duety	 chemiczne”,	 a	 w	 ostatnim	
tygodniu	konkurs	językowy	„FOX”.	
	 Uczniowie	wrócili	do	szkoły	po	dwu-
tygodniowej	przewie.	Pełni	zapału	zmierzą	się	 

	 Styczeń	 i	 luty	 to	 czas,	 kiedy	 można	
wykorzystać	 śnieg	 do	 uprawiania	 sportów	
zimowych	 lub	 do	 organizowania	 kuligów.	 
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szkoła Podstawowa te

	 Styczeń	w	SPTE	obfitował	
w		wydarzenia.	O	niektórych	moż-
na	było	przeczytać	 już	w	poprzed-
nich	Wiadomościach	Wyższobram-
skich.	
	 W	ostatnim	tygodniu	obcho-
dziliśmy	 uroczyście	 Dzień	 Babci	 
i	Dziadka.	Klasy	młodsze	I-III	pre-
zentowały	wiersze,	piosenki	,	tańce,	 
a	 przybyli	 goście	 z	 zachwytem	
oglądali	wnuczęta	przy	kawie	i	cia-
stach.
	 Również	 w	 ostatnim	 tygo-
dniu	 stycznia	 zorganizowaliśmy	
koncert	 charytatywny	 „Podaruj	
promyk	 słońca	 –Alanowi”.	 Chór	
LOTE/GTE	,	chórek	SPTE,	zespół	
z	 SP	 3	 ,	 pracownicy	MOPS-u	 za-
śpiewali	 dla	 czternastomiesięczne-
go	chłopczyka,	który	wymaga	dłu-
giej	rehabilitacji	i	zabiegów	medycznych.
	 Tradycyjnie	 odbył	 się	 bal	 Rady	 Rodziców	
Szkoły	 Podstawowej	 Towarzystwa	 Ewangelic-
kiego.	 W	 tym	 roku	 miał	 akcent	 grecki.	 Nie	 zabra-
kło	 olimpijskich	 bogów	 -	 gromowładnego	 Zeusa	 
i	 jego	małżonki	–	bogini	nieba	-	Hery.	Dzięki	dobrej	
organizacji	przewodniczącej	RR-	Doroty	Misiarz		oraz	
rodzicom,	 którzy	 przygotowywali	 kotyliony,	 piekli	
ciasta,	stroili		i	sprzątali	salę,	bal	się	udał	i	znowu	do-
posażymy	szkołę	w	pomoce	naukowe.

Leszek Kołodziej

z	nowymi	wyzwaniami.	Życzę	 im	samych	sukcesów	 	oraz	
Bożego	prowadzenia.	

     

	 Znamy	 już	 wyniki	 przeprowadzonej	 zbiórki	
makulatury.	Udało	się	zebrać	5	 ton	 	360	kg.	Była	 to	
akcja	na	rzecz	naszej	szkolnej	biblioteki.	
	 W	lutym,	jeszcze	przed	feriami,	w	ramach	ak-
cji	 „Bezpiecznie	 na	 drodze”	 odbyło	 się	 przekazanie	
kamizelek	 „odblaskowych”	 klasom	 młodszym.	 Poli-
cjanci	p.	Wajda	i	p.	Domagała	przypomnieli	dzieciom	
zasady	 bezpieczeństwa	 na	 drodze.	Największą	 atrak-
cją	okazało	się	 jednak	założenie	kamizelek	odblasko-
wych.
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	 Luty	minął	bardzo	szybko	zarówno	dzie-
ci	 jak	i	nauczyciele	doczekali	się	upragnionych	
ferii.

Joanna Gibiec - Smierna

	 Książki.	 Dzisiaj	 –	 można	 tak	 chyba	
stwierdzić	 –	 to	 poniekąd	 towar	 luksusowy.	
Dlaczego?	Głównie	ze	względu	na	cenę,	ale	
także	 ze	 względu	 na	 bombardowanie	 nas	
technicznymi	nowinkami,	pozwalającymi	na	
szybkie	 wyszukanie	 danych	 (choć	 niestety,	
czasami	 jeszcze	 łatwość	 dostępu	 równa	 się	
brakowi	 rzetelności	 przekazu),	 ekspresowe	
zobaczenie	grafiki	 itp.	 	To	„bombardowanie”	
jest	 jednak	 pozytywnym	 obliczem	 nowocze-
sności.	 Na	 gruncie	 bibliotekarskim	 dostęp-
ność	 audiobooków	 i	 możliwość	 korzystania	
z	 bibliotek	 oraz	 innych	 zasobów	 cyfrowych	
chociażby,	jest	niewątpliwym	jej	atutem.	I	ra-
czej	nie	musimy	obawiać	się,	że	te	„mobilne	
środki”	wyprą	 tradycyjną	książkę,	ponieważ	
są	sytuacje	 i	zadania,	które	mogą	być	zreali-
zowane	tylko	przy	tradycyjnych	drukach.	Nie	
wspominając	 o	 przyjemności	 czytania	 litera-
tury	pięknej.
	 Problemem	 jest	 jednak	 wygospoda-
rowanie	 środków	 na	 zakup	 książek.	Księgo-
zbiór	 biblioteki	 	 SPTE	w	Cieszynie,	 jak	 na	
razie,	 nie	 jest	 zbyt	 liczebny.	Chociaż	 dzięki	
akcjom	 charytatywnym	 udawało	 się	 go	 sys-
tematycznie	 powiększać	 oraz	można	w	 tym	
roku	kalendarzowym	dokonać	–	przy	dofinan-
sowaniu	Rady	Rodziców	–	zakupu	programu	
bibliotecznego.	To	wszystko	jednak	ciągle	za	
mało.	Dlatego	też	zrodził	się	pomysł,	by	zale-
gające	w	domach	papierowe	śmieci	zamienić	
w	coś	wartościowego.	W	jaki	sposób?	A	mia-
nowicie	w	 taki,	 że	w	dniach	24-25	 stycznia	
w	szkole	przeprowadzono	w	formie	konkursu	

 „Papierowe śmieci a książki. 
Jaki mają ze sobą związek i o co w tym wszystkim chodzi?!”
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zbiórkę	 makulatury	 pod	 hasłem	 „Książka	 za	 papier”.	 
W	konkursie	zaplanowano	2	kategorie:	grupową	(rywa-
lizacja	klas)	i	indywidualną.	Oto	wyniki:
 Liderzy kategorii grupowej:
klasa	6b	–	1040,6	kg	;	3a	–	765	;	1a	–	702,6.	
 Liderzy kategorii indywidualnej:
Michał	Sikora	(klasa	6b)	–	513,4	kg;	Magdalena	Nowak	
(4a)	–	353,7;		Krzysztof	Czycharowski	(3a)	–	351;	Ma-
ciej	Jagiełło	(6b)	–	198,9;	Adam	Stefka	(3a)	–	190;	Dan	
Różnicki	 (2a)	–	157,5;	Martyna	Santarius	 (6b)	–	157;	
Zofia	Teper	(2b)	–	148;	Katarzyna	Machej	(1a)	–	128,5;	
Maciej	Zgondek	 (3a)	–	128;	Klaudia	Knobloch	 (4b)	–	
126;	Krzysztof	Banaś	(4a)	–	105.	
	 Ogółem	zebrano	5360	kilogramów	makulatury	
za	 łączną	kwotę	1608	złotych.	Zarazem	pierwszy,	 jak	 

W imieniu organizatorek
Ewa Mrowiec             

i	 drugi	 wynik	 był	 dla	 wszystkich	 totalnym	 zaskocze-
niem.	Warto,	 a	 raczej	 trzeba,	 podkreślić,	 że	 powodze-
nie	akcji	było	zapewnione	–	tylko	i	wyłącznie	–	dzięki	
ogromnemu	 zaangażowaniu	 uczniów	 i	 ich	 rodziców.	
Co	bardzo	doceniamy	i	za	co	serdecznie	dziękujemy!	
	 Jako	współorganizatorka	 akcji	 chciałabym	po-
dziękować	 również	 pomysłodawczyniom	 tego	 przed-
sięwzięcia,	paniom	Magdalenie	Glac	i	Renacie	Mróz.
W	związku	z	tym,	że	przeprowadzona	zbiórka	makula-
tury	 znacząco	 przyczyni	 się	 do	wzbogacenia	 szkolne-
go	księgozbioru	oraz	stanowiła	element	dobrej	zabawy	 
i	 zdrowej	 rywalizacji,	 już	 teraz	ogłaszamy	kolejną	 jej	
edycję	w	przyszłym	roku.

Przedszkole te

	 Święta	 to	 czas	 podsumowań	 całe-
go	 roku	 oraz	 snucia	 planów	 na	 następny	
rok.	W	przedszkolu	z	refleksją	popatrzyły-
śmy	na	pierwsze	półrocze	roku	szkolnego	
tzn.	 czas	 od	 września.	 Troszkę	 u	 nas	 się	
zmieniło,	ponieważ	od	1	września	w	przed-
szkolu	jest	5	grup	–	100	dzieci,	realizujemy	
też	 projekt	 unijny	 pt.	 „Dobry	 start	 przed-
szkolaka”	 w	 ramach,	 którego	 wzbogaciła	
się	oferta	zajęć	dodatkowych.	Teraz	nasza	
oferta	 obejmuje	 rytmikę,	 język	 angielski,	
język	 czeski,	 logopedię,	 plastykę,	 religię	
oraz	 zajęcia	 unijne	 origami,	 gimnastykę	
korekcyjną,	logiko	i	małych	odkrywców.		
	 	 	 	 	 	 	 	Wszystkie	 zajęcia	 cieszą	 się	 wiel-
kim	 powodzeniem	 i	 za-
interesowaniem	 dzieci	
i	 rodziców.	 Ale	 nie	 pra-
cą	 mały	 człowiek	 tylko	
żyje.	 Pierwszą	 poważną	
uroczystością	 było	 paso-
wanie na przedszkolaka 
3-latków.	 Dzieci	 przygo-
towały	 piękny	 program,	 
a	rodzice	mogli	podziwiać	
ile	ich	pociechy	mogły	się	
nauczyć	 w	 ciągu	 pierw-
szego	miesiąca.	 Jako	 dru-
gie	było	Święto	pieczone-
go	ziemniaka,	na	które	też	
dzieci	 zaprosiły	 swoich	
rodziców.	 Podczas	 tego	
spotkania	 rodzice	 mieli	
okazję	 się	 poznać,	 poba-
wić	 się	 wspólnie	 z	 dzieć-
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mi	i	wypić	wspólną	herbatkę	z	atrakcją	dnia	–	pieczo-
nym	 na	 ognisku	 ziemniakiem.	 „Pieczoki”	 wszystkim	
bardzo	smakowały.	
	 Następnym	wydarzeniem	w	 przedszkolu	 była	
wizyta	 panów	 policjantów	 z	 psem.	 Roki	 pokazał	 jak	
słucha	swojego	pana	i	co	potrafi,	panowie	zapoznali	też	
dzieci	 jak	 mają	 się	 zachować	 gdy	 spotkają	 się	 z	 nie-
znajomym	psem.	Drugi	z	panów	opowiedział	nam	jak	

mamy	zachować	się	na	ulicy	–	przypomniał	nam	pod-
stawowe	zasady	ruchu	drogowego.	Następni	goście	po-
kazali	nam	sprzęt	pożarniczy	ponieważ	przyjechali	do	
nas	strażacy	z	Puńcowa.	Emocje	sięgały	zenitu,	naszym	
pokazem	zainteresowali	się	też	uczniowie	z	liceum,	bo	
każdy	 był	 ciekawy	 co	 też	 w	 naszym	 przedszkolu	 się	
dzieje.	
	 W	listopadzie	starsze	grupy	poszły	do	kina	na	

bajkę	o	żółwiku.	Koniec	listopada	to	przygo-
towania	do	Mikołaja	i	świąt.	Mikołaj	to	gość	
szczególnie	 oczekiwany	 ponieważ	 przynosi	
prezenty	dla	każdego	dziecka.	W	listopadzie	
mieliśmy	 też	 szczególnych	gości	–	kolegów	
z	zaprzyjaźnionego	przedszkola	z	Czeskiego	
Cieszyna.	Dzieci	 razem	brały	 udział	w	 zaję-
ciu	przy	 tablicy	 interaktywnej,	które	przygo-
towała	pani	Ągnieszka	z	grupy	5-latków.	Po	
zajęciu	był	czas	na	wspólną	zabawę	i	poczę-
stunek.	 W	 ramach	 współpracy	 nasza	 grupa	
została	zaproszona	do	przedszkola	czeskiego	
na	 spotkanie	 z	 panem	 karpiem.	 Zostaliśmy	
tam	 również	 bardzo	miło	 przyjęci.	 Nasi	 ko-
ledzy	przygotowali	dla	nas	krótki	świąteczny	
program	artystyczny,	po	którym	połamaliśmy	
się	 opłatkiem	 i	 złożyliśmy	 sobie	 życzenia.	
Wielką	atrakcją	było	spotkanie	z	karpiem	któ-
rego	z	bliska	mogliśmy	pooglądać.		 	
	 Okres	 przed	 świąteczny	 jest	 wyjątko-
wy,	to	czas	radości,	pełny	ciepła	rodzinnego	
najstarsza	grupa	tradycyjnie	przygotowała	ja-
sełka	dla	swoich	rodziców	oraz	z	życzeniami	
od	wszystkich	dzieci	pojechały	 radość	nieść	
do	domu	EMAUS	w	Dzięgielowie.	
	 W	 ostatnim	 dniu	 przed	 świętami	 
w	 przedszkolu	 odbyły	 się	 wigilijki	 podczas	
których	słychać	było	piękne	kolędy	w	wyko-
naniu	 dzieci,	 po	 uroczystym	 obiedzie	 przy-
szedł	do	wszystkich	aniołek.	

Grażyna Podżorska
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Chóry, muzyka...

	 W	niedzielę	3	lutego	zaśpiewaliśmy	na	no-
worocznym	 spotkaniu	Prezydenta	RP	 z	władzami	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	oraz	Rzym-
skokatolickiego,	które	miało	miejsce	w	zameczku	
prezydenckim	w	Wiśle.	O	występ	na	Zadnim	Gro-
niu	 zostaliśmy	 poproszeni	 przez	 ks.	 bpa	 Jerzego	
Samca,	który	nazywa	nas	„zespołem	od	zadań	spe-
cjalnych”.	Podczas	uroczystej	części	tego	spotkania	
zaśpiewaliśmy	 dwa	 utwory:	 „The	 Great	 Classics	
Hallelujah”	oraz	„Ojcowski	Dom”,	o	który	poprosił	
nas	Prezydent.	Po	wykonaniu	przez	nas	pierwsze-
go	utworu,	Prezydent	złożył	noworoczne	życzenia.	
Przemówił	także	ks.	bp	Jerzy	Samiec	-	zwierzchnik	
Kościoła	luterańskiego	w	Polsce	oraz	ks.	Tadeusz	
Borutka	w	imieniu	bpa	Tadeusza	Rakoczego.	
	 Po	części	oficjalnej	Prezydent	wraz	z	mał-
żonką	zaprosili	nas	na	bankiet,	na	którym	mieliśmy	
przyjemność	 porozmawiać	 z	 Głową	 naszego	 pań-
stwa	oraz	zaśpiewać	mu	naszą	ludową	pieśń:	„Szu-
mi	Jawor”.	Otrzymaliśmy	również	wpis	do	naszej	
chórowej	kroniki,	w	którym	Bronisław	Komorow-
ski	dziękował	za	wspólną	modlitwę	i	śpiew.	
	 Był	 to	 dla	 nas	 wielki	 zaszczyt	 śpiewać	 Prezydentowi	 i	 jego	 małżonce	 oraz	 kolejne	 wspaniałe	 
doświadczenie!
                    Adam Janik

WCK na Zadnim Groniu, 
czyli Wyższobramski śpiewał Prezydentowi RP

	 W	 sobotnie	 popołudnie	 09.02	 br.	 puń-
cowscy	chórzyści	zebrali	 	 się	w	przykościelnej	
salce	na	tradycyjnej	„śledziówce”.	
	 Na	spotkanie	przybyli	nie	 tylko	chórzy-
ści	 z	 rodzinami,	 ale	 także	 księża	 ks.	 J.	Melcer	 
z	małżonką	oraz	ks.	T.	Chudecki	z	rodzinką.	Jak	
na	 chrześcijan	 przystało,	 rozpoczęliśmy	 modli-
twą	 oraz	 wspólnie	 zaśpiewaną	 pieśnią.	 Na	 sto-
łach	 czekały	 na	 nas	 wspaniałe	 smakołyki	 po-
cząwszy	 od	 śledzi,	 sałatek,	 rożnych	 słodkości	
,a	 skończywszy	 na	 pączkach	 z	 losami.	 Siostry		
Chudeckie	zrobiły	nam	miłą	niespodziankę	gra-
jąc	 pięknie	 na	 instrumentach,	Marta	 na	 skrzyp-
cach,	 a	Marysia	 na	 organach,	 za	 co	 im	bardzo	
dziękujemy.	
	 Krótkim	 rozważaniem	 na	 temat	 zbliża-

Chórowa „Śledziówka”
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jącego	 się	 czasu	 pasyjnego	 po-
dzielił	się	z	nami	ksiądz	opiekun.	
Tego	 popołudnia	 spędziliśmy	 ze	
sobą	 dobry	 czas	w	miłej,	 rodzin-
nej	 atmosferze,	 rozmawiając	 ze	
sobą	 i	 pałaszując	 pyszności	 ze	
stołu.		
	 Cieszymy	 się	 bardzo	 
i	 jesteśmy	 wdzięczni	 Bogu,	 że	
pomimo	 rożnych	 trudności	 nasz	
chór	 przetrwał	 kolejny	 rok	 i	 że	
na	 miarę	 naszych	 możliwości	
mogliśmy	 ubogacać	 nabożeń-
stwa,	 śpiewając	 Panu	 na	 chwałę.	
Jesteśmy	bowiem	małym	chórem,	
który	 bardzo	 potrzebuje	 nowych	
głosów.	Wierzymy,	 że	 wśród	 na-
szych	puńcowskich	zborowników	
są	 	 osoby,	 które	 mogłyby	 nas	
wesprzeć	 swoim	 głosem	 .Nasze	
zaproszenie	 jest	 nadal	 aktualne,		
wszystkich,	 którzy	 właśnie	 śpie-
wem	 chcą	 Panu	 Bogu	 służyć	 za-
praszamy	 w	 każdy	 poniedziałek	
na	godz.18,00.	
 Zachętą niechaj będą 
słowa z listu do Kolosan 3/23 

„Cokolwiek czynicie, z duszy 
czyńcie jako dla Pana, a nie dla 
ludzi ‘’ 

Grażyna Smoter

Ciągną, ciągną sanie ... 

Ciągną, ciągną sanie, góralskie koniki
Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki

Coraz który krzyknie nie wiadomo na co
Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą …

	 Tak	śpiewali	przed	laty	Skaldowie.	My	też,	jak	
wiadomo	nie	od	dziś,	śpiewać	bardzo	lubimy	i	śpiewa-
my	nie	tylko	podczas	prób	naszego	chóru	kościelnego	
i	 nie	 tylko	 na	 nabożeństwach	 czy	 innych	 uroczysto-
ściach...
	 Ale	od	początku.
	 Jak	co	 roku	postanowiliśmy,	że	 i	 tej	zimy	nie	
podarujemy	 sobie	 kuligu,	mimo,	 iż	 pogoda	 trochę	ka-
pryśna,	czasami	zamiast	śniegiem	raczy	nas	ulewnymi	

deszczami.	 Z	 Cieszyna	 do	 Wisły	 Malinki	 wyruszyli-
śmy	w	sobotę	2	lutego	o	godzinie	17.00.	Mimo	niezbyt	
zachęcającej	 aury	 (do	południa	padał	 rzęsisty	deszcz)	
wszyscy	stawili	się	na	miejsce	zbiórki	w	doskonałych	
humorach	i	pełni	nadziei	na	to,	że	w	górach	będzie	wię-
cej	śniegu.
	 Faktycznie,	było	trochę	bardziej	biało,	z	okien	
autokaru	 podziwialiśmy	 więc	 pięknie	 oświetlone	 sto-
ki	narciarskie,	na	których	szusowali	amatorzy	białego	
szaleństwa.	 Po	 drodze,	 w	 Ustroniu	 Polanie,	 zatrzy-
maliśmy	się,	by	zabrać	naszych	przyjaciół,	 Ilonę	 i	ks.	
Michała	Matuszków.	Gdy	 już	 na	miejscu,	w	Malince,	
wysiedliśmy	z	autobusu,	czekały	na	nas	trzy	duże	wozy	
zaprzężone	 w	 konie.	 Droga	 była	 przeważnie	 czarna,	 
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w	związku	z	 tym	płozy	 trzeba	było	zamienić	na	koła.	
Nam	to	 jednak	wcale	nie	przeszkadzało,	 toteż	w	rado-
snych	nastrojach	rozsiedliśmy	się	wygodnie	w	naszych	
„powozach”.	Osoby	siedzące	z	 tyłu	otrzymały	pochod-
nie,	których	blask	w	połączeniu	z	mglistą	 aurą	 i	parą	
dobywająca	się	z	końskich	grzbietów	nadawał	otocze-
niu	nieco	dickensowski,	tajemniczy	klimat.	I	dalej,	wiś-
ta,	wio!!!	Uwaga	na	kurtki,	bo	skry	lecą	z	pochodni!!!	 
I	coraz	szybciej,	 i	z	górki	na	pazurki...śmiechu	co	nie-
miara...
	 Jednak	wszystko	co	dobre	...wcale	się	nie	koń-
czy...	 bo	 atrakcji	 nastąpił	 ciąg	 dalszy.	Trochę	 zmarzli-
śmy,	więc	chętnie	i	żwawo	przenieśliśmy	się	do	drew-
nianej	chaty,	jak	szyld	głosił	„U	Danusi”,	żeby	rozgrzać	
się	przy	ognisku	płonącym	pośrodku	kamiennego	krę-
gu.	Gospodarze	przyrządzili	pyszną	miętowo-owocową	

herbatę	(niestety,	dokładny	przepis	pozostał	 ich	 tajem-
nicą),	a	za	chwilę	nad	ogniem	skwierczały	apetycznie	
pachnące	kiełbaski.
	 Do	tego	świeżutki	chlebek,	a	na	deser	wyśmie-
nity	gorący	oscypek	z	żurawiną...	na	samo	wspomnie-
nie	ślinka	napływa	do	ust!
	 A	wracając	do	śpiewania,	to	i	owszem,	dobrze	
się	 nam	 śpiewało,	 przy	 ognisku	 pięknie	 brzmiały	 na	
przemian	różne	góralskie	i	cieszyńskie	pieśniczki.	
Jak	 to	 zwykle	 bywa	 w	 towarzystwie	 przyjaciół,	 czas	
zbyt	szybko	mija,	toteż	trzeba	było	wracać	z	gór	do	hal...
	 Ale	obiecaliśmy	sobie,	że	za	rok,	jak	Pan	Bóg	
da,	znowu	być	może	„U	Danusi”	zorganizujemy	kolej-
ny	kulig,	w	końcu	przecież	po	 to	 jest	między	 innymi	
zima	i	śnieg!

Klaudia Pawlas

Karnawał „HOSANNY” 

	 2013	 rok	 dla	 chórku	 Hosanna	 rozpoczął	 się	
bardzo	 pracowicie.	 Zaliczyliśmy	 wiele	 występów	 
i	atrakcji.	Kilka	z	nich	zostało	opisanych	w	ostatnim	nr.	
Wieści	Wyższobramskich.	W	lutym	jedną	z	pierwszych	 

„imprez”	był	chórkowy	bal	przebierańców.
	 W	sobotę	2	lutego	br.	o	godz.	9.00	dzieci	wraz	 
z	dyrygentką	przygotowywały	salę.	Z	pomocą	przyszedł	
pan	Tomasz	Gaszek,	który	udostępnił	prywatny	sprzęt	

audio	 oraz	 upiększył	 salę	 lampkami.	 Godzinę	
później	 było	 już	 wszystko	 gotowe,	 włącznie	 
z	 obfitym	 stołem	 szwedzkim,	 do	 którego	 przy-
gotowania	 dołączyli	 się	 nasi	 kochani	 rodzice.	 
O	godz.	10.00,	po	„ekspresowej”	próbie,	zaczęła	
się	 karnawałowa	 zabawa	 w	 wymyślnych	 stro-
jach.		Każdy	chórzysta	musiał	się	zaprezentować	
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i	przedstawić	swój	strój.	Następnie	każdy	
otrzymywał	 mały	 upominek.	 Po	 oficjal-
nej	części	rozpoczęła	się	wspaniała	zaba-
wa.	 Tańce	 zapoznawcze,	 indywidualne,	 
a	później	oczywiście	wymarzone	konku-
rencje,	którym	nie	było	końca.	Pomimo	
zmęczenia	 i	 wyczerpania	 dzieci	 ciągle	
były	 aktywne,	 nie	 dawały	 za	 wygraną	 
i	 czekały	na	kolejne	 atrakcje	dnia.	Miłą	
niespodzianką	 była	 wizyta	 ks.	 Bogusła-
wa	 Juroszka	 z	 żoną,	 a	 także	 ich	 dzieci,	
które	na	krótki	czas	dołączyły	do	naszej	
„chórkowej	 rodziny”.	 Po	 trzech	 godzi-
nach	 karnawałowych	 szaleństw	 i	 wspa-
niałej	 zabawy	wszyscy	z	 zadowoleniem	
rozeszliśmy	się	do	swoich	domów.	
	 Następnego	 dnia	 prywatnymi	
samochodami	 udaliśmy	 się	 do	 Domu	
Opieki	 „Emaus	 I”	 w	 Dzięgielowie.	 Po	
dotarciu	 na	 miejsce	 zostaliśmy	 mile	
przywitani	przez	siostrę	diakonisę	Hildę.	
Po	 przygotowaniu	 instrumentów	 prze-
szliśmy	 do	 kaplicy,	w	 której	 zebrali	 się	
podopieczni.	 Następnie	 w	 dwóch	 blo-
kach	 programowych	 upiększyliśmy	 nie-
dzielne	nabożeństwo,	które	poprowadził	
proboszcz	 parafii	 dzięgielowskiej	 –	 ks.	
Marek	 Londzin.	 Spotkaliśmy	 tam	 rów-
nież	ks.	Alfreda	Neumanna,	który	przez	
wiele	lat	mieszkał	wraz	z	żoną	śp.	Anną	
Neumann	w	Zamarskach.	
	 Dzięki	 powierzeniu	 tych	 dwóch	
dni	 Panu	 Bogu,	 mogliśmy	 szczęśliwie	
zaplanowane	 spotkania	 zrealizować.	 
A	 naszym	 rodzicom	 bardzo	 dziękujemy	
za	 udostępnienie	 swoich	 samochodów	 
i	 poświęcenie	 swojego	 niedzielnego	 do-
południa,	aby	dostarczyć	nas	do	Dzięgie-
lowa,	gdzie	mogliśmy	pieśnią	służyć	na	
chwałę	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa.		

BM

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie  

z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Ef 2,8-9
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Dzieci i młodzież
Wielkie Adwentowe Spotkanie młodzieży

 Dnia	 22	 grudnia	 odbyło	 się	Wiel-
kie	Adwentowe	Spotkanie	młodzieży.	Było	 
to	 trzecie	 z	 kolei	 spotkanie,	 na	 którym	
wspólnie	 z	 młodzieżą	 z	 całej	 parafii	 cie-
szyńskiej	rozważaliśmy	Słowo	Boże.	Tym	
razem	odbyło	się	ono	w	kościele	w	Marklo-
wicach.	 Rozważanie	 poprowadził	 ksiądz	
Dariusz	 Madzia,	 który	 jest	 opiekunem	
młodzieżówki	 z	 Marklowic.	 Opowiedział	
nam	o	 tym,	 jak	powinniśmy	spędzać	czas	 
Adwentu,	 co	 to	 znaczy	 wybaczenie	 i	 jak	
możemy	stać	się	lepszymi	ludźmi,	oczeku-
jąc	 przyjścia	 Mesjasza.	 Chwaliliśmy	 rów-
nież	Boga	pieśniami	i	kolędami.	
	 W	 gronie	 gości	 byli	 przedstawi-
ciele	młodzieżówek	z	Hażlacha,	Cieszyna	
i	z	Bażanowic	wraz	z	księdzem	Łukaszem	
Gasiem,	który	 także	zachęcił	młodzież	do	
refleksji	 nad	 oczekiwaniem	 na	 przyjście	
Chrystusa.	 Jak	 to	 zwykle	 bywa,	 każdy	 
z	 uczestników	przyniósł	 ze	 sobą	 coś	 słod-
kiego,	a	ponieważ	spotkanie	odbywało	się	
przed	świętami,	wszyscy	podzielili	się	swo-
imi	 świątecznymi	 wypiekami.	 Niektórzy	
uczestnicy	spotkania	dawno	się	nie	widzie-
li	i	mieli	okazję	zwyczajnie	ze	sobą	poroz-
mawiać	i	pobyć.	Chcielibyśmy,	żeby	nasze	
Wielkie	 Spotkania	 nie	 były	 tylko	 wielkie	 
z	 nazwy	 i	 abyśmy	 mogli	 spotykać	 się	 
w	 jeszcze	 większym	 gronie.	 Serdecznie	
zapraszamy	 całą	 młodzież	 parafii	 cie-
szyńskiej	na	kolejne	nasze	 spotkanie.	 Jest	 
naprawdę	fajnie!

Magdalena Staszkiewicz

Kolejne planowane spotkanie odbędzie się na początku kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Bądź Aniołem w ludzkiej postaci

Ćwicz się w miłości Świat jest taki zimny

Wnoś światło w ciemności czasu

Nie przechodź nigdy obojętnie obok ludzkiej biedy. 

Autor nieznany;  Tłum.: ks. Jan Krzywoń
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Gwiazdka dla dzieci w Hażlachu
	 W	 tym	 roku	 gwiazdka	 dla	 dzieci	 
z	filiału	Hażlach	 odbyła	 się	 22	 grudnia.	Tra-
dycyjnie	 już	 w	 trzech	 miejscach	 po	 kolei:	 
w	 kościele,	 w	 Starej	 Czytelni,	 i	 w	 salce	 pa-
rafialnej.	 Najpierw	 w	 kościele	 dzieci	 wystą-
piły	w	specjalnie	przygotowanym	programie	
artystycznym.	Oprócz	wierszyków	i	piosenek,	
odegrały	 scenkę	 o	współczuciu,	miłości,	 po-
mocy	 najuboższym.	 Wszystko	 to	 przeplata-
ne	było	piosenkami	grupy	muzycznej	Gloria,	 
a	 także	 wykonaniem	 kolęd	 na	 saksofon	 
w	 wykonaniu	 Kamila	 Szturca.	 Po	 przedsta-
wieniu	 przyszedł	 czas	 na	 podziękowania	 pa-
niom,	które	przez	cały	rok	prowadziły	szkółki	
niedzielne	tj.	Grażynie	Pilich,	Janinie	Brodzie,	
Marcie	Cienciale,	Natalii	Białek	i	Agnieszce	
Kohutek.	 Pani	 Kohutek	 zostały	 adresowane	
szczególnie	 serdeczne	 słowa	 podziękowa-
nia	 za	 dotychczasową	 pracę,	 ponieważ	 od	
nowego	 roku	 zmienia	miejsce	 zamieszkania	 
i	nie	będzie	już	więcej	zaangażowana	w	pracę	
szkółkową	w	naszym	filiale.
	 Po	uroczystej	części	w	kościele,	dzie-
ci	przeszły	do	„Starej	Czytelni”,	gdzie	z	wy-
piekami	na	twarzy	oczekiwały	miłego	gościa	
w	czerwonym	ubraniu	–	św.	Mikołaja.	
	 Na	 szczęście	 Święty	 Mikołaj	 nie	
pobłądził	 i	 punktualnie	 o	 16.00	 pojawił	 się	 
w	 rzeczonym	 miejscu,	 rozpoczynając	 roz-
dawanie	 świątecznych	 prezentów.	 Niektóre	

dzieci	musiały	 na	 prezent	 zapracować,	mówiąc	wierszyki	 lub	
śpiewając	piosenki.	Ostatecznie	każde	dziecko	zadowolone	wy-
szło	z	salki	z	prezentem	w	ręku.	
	 Ostatnim	punktem	programu,	tego	dnia,	było	rodzinne	
spotkanie	w	 sali	 parafialnej	 przy	 cieście	 i	 kawie.	Tam	można	
było	podzielić	się	wrażeniami	towarzyszącymi	wszystkim	pod-
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czas	parafialnej	Gwiazdki.	Po	czasie	rozmów	i	słodkiej	
degustacji		uśmiechnięci	i	zadowoleni	udaliśmy	się	do	
swoich	domów.
 Na	 łamach	Wieści	Wyższobramskich	 chciał-
bym	podziękować	tym,	bez	pomocy	których	Gwiazd-
ka	w	Hażlachu	nie	mogłaby	się	odbyć.	Szczególnie	
sponsorom	–	firmom: Canea i Trumpf Mauxion Cho-
colates.

ks. Grzegorz Brudny

Gwiazdka dla dzieci w OGRODZONEJ (fotomigawki)
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 Styczeń	 dla	 dzieci	 z	 Zamarsk	
rozpoczął	się	od	pełnych	przygotowań	
do	dnia	Babci	i	Dziadka.	Wreszcie	nad-
szedł	ten	dzień,	a	była	to	niedziela	dnia	
27	stycznia	br.,	kiedy	dzieci	ze	Szkół-
ki	 Niedzielnej	 w	 Zamarskach	 	 przed-
stawiły	 swój	 program	 okolicznościo-
wy,	 recytując	 wiersze	 oraz	 śpiewając	
piosenki	 swoim	 ukochanym	 babciom	
i	dziadkom.	W	ten	sposób	chciały	po-
dziękować	za	ich	miłość,	dobroć	oraz	
obecność.	 Oglądając	 występy	 dzieci,	
dziadkowie	wzruszali	się	nawet	do	łez.	
	 Życzymy	naszym	wspaniałym	
babciom	 i	 dziadkom	 dużo	 zdrowia,	
uśmiechu	oraz	co	najmniej	100	lat	ży-
cia.

Dzień BAbci i Dziadka w Zamarskach

Sylwia Sikora

Masz Przyjaciela
On cię prowadzi po właściwej drodze,

wszak sam jest Prawdą, Drogą i Żywotem.
Nie da się potknąć twojej słabej nodze,

do domu cię wiedzie z powrotem.
O, wołaj do Niego! Jest zawsze w pobliżu,

choć oczy nie widzą w ciemności.
Jest twym Przyjacielem, chętnie ci usłuży,

zawiedzie w progi wieczności.
Matka Ewa

 Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem na-

szym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 

i doszli do poznania prawdy.
1 Tym. 2,3-4
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Przygotowała:  Anna Brudny

Kącik dla dzieci

Jezus powiedział:
„Jam jest drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie…”

(Jan 10:9)

	 W	 malowniczej	 miejscowości	 szwajcarskiej,	
zwanej	 Davos,	 znajduje	 się	 światowej	 sławy	 sanato-
rium.	 Liczni	 pacjenci	 po	 dłuższym	 pobycie	 wracają	
stamtąd	do	swoich	domów	zdrowi	i	szczęśliwi.
	 Davos	 -	 wyobraźcie	 sobie	 niebotyczne	 szczy-
ty	Alp,	pokryte	śniegiem.	Cudowny	widok!	
Wśród	potężnych	gór,	jakby	pod	ich	osłoną,	
znalazło	 się	 miejsce	 dla	 tych,	 którzy	 do-
tknięci	 ciężką	 chorobą	 płuc	 szukać	muszą	
dla	 siebie	 ratunku.	 Lżej	 chorzy	 korzystają	 
z	 kilkugodzinnych	 spacerów	 po	 wspania-
łym	parku	sanatoryjnym.
Oto	 pewnego	 dnia	 dziesięcioletni	 chło-
piec	w	czasie	takiego	spaceru	zapoznał	się	 
z	pewnym	młodym	księdzem.	Spacerowali	
razem,	a	czas	upływał	 im	szybko	na	miłej	
rozmowie.	W	pewnej	 chwili	 Janek	 (	 takie	
bowiem	było	imię	chłopca)	zapytał	księdza:
	 -Dlaczego	 narodził	 się	 i	 przyszedł	
na	świat	Pan	Jezus?
Ksiądz	 spojrzał	 życzliwie	 i	 poważnie	 
w	oczy	chłopca,	a	potem	na	jego	pytanie	od-
powiedział	również	pytaniem:
	 -Czy	byłeś	już	kiedyś	tutaj?
	 -Nie,	 jeszcze	nigdy	–	odrzekł	chło-
piec.	–	Ale	przed	dwoma	miesiącami	moc-
no	się	zaziębiłem,	zacząłem	kaszleć	i	lekarz	
skierował	mnie	tutaj.	Przedtem	wcale	o	tej	
miejscowości	nie	myślałem,	lecz	gdy	zapa-
dła	 decyzja,	 że	 mam	 tutaj	 przyjechać,	 za-
cząłem	czytać	o	Davos	i	interesować	się	tą	
okolicą.	Ale	nie	wiem,	co	to	ma	wspólnego	
z	moim	pytaniem	–	zakończył	chłopiec.
	 -	A	jednak	ma	coś	wspólnego.	Wie-
le	 lat	 istnieje	 to	wspaniałe	 sanatorium,	ale	
tyś	 się	 nim	nie	 interesował,	 dopiero	 kiedy	
dotknięty	 zostałeś	 chorobą	 i	 sił	 zaczęło	 ci	
ubywać	 tak	 do	 nauki	 jak	 do	 zabawy,	 do-
wiedziałeś	się	o	Davos	i	przyjechałeś	tutaj.	
Podobnie	 ma	 się	 sprawa	 z	 Panem	 Jezu-

sem.	Wiele	lat	możemy	żyć	i	nie	interesować	się	Nim.	
Ale	 gdy	 pewnego	 dnia	 odczujemy	 smutek	 i	 niepokój	 
w	sercu	i	duszy,	wtedy	nikt	nam	nie	będzie	mógł	pomóc,	
tylko	On.	Wówczas	też	dowiadywać	się	będziemy,	co	
mamy	w	Nim,	w	naszym	Panu	i	Zbawicielu.
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Kamienie krzyczą
	 Pewnego	 razu	 na	 wysypisku	 gru-
zu	 spotkały	 się:	 kawałek	 krawężnika,	 pły-
ta	 chodnikowa	 i	 kamień	 z	 bruku.	Wszyst-
kie	 trzy	 były	 wyszczerbione	 i	 połamane	 
i	wszystkie	czuły,	że	bardzo	źle	je	traktowa-
no.	Miały	na	bokach	 szczerby	 tak	wielkie,	
jakby	je	zrobił	słoń.	
	 -	 Ludzie	 są	 tacy	 niewdzięczni	 –	
mruknął	kawałek	krawężnika.	–	Spędziłem	
swój	 pracowity	 żywot	 na	 skraju	 chodnika,	
pozwalając	im	przechodzić	po	mnie.	Nigdy	
nikomu	 nie	 podstawiłem	 nogi.	 I	 jakie	 do-
stałem	podziękowanie?	Żadnego.	Nadeszła	
grupa	ludzi	z	kilofami	i	potłukła	chodnik	na	
kawałki.
	 Żywot	 płyty	 chodnikowej	 też	 nie	
był	szczęśliwy.
	 -	 Spędziłam	długie,	 pracowite	 lata	
pośrodku	 peronu	 na	 dworcu	 kolejowym,	
stale	mając	na	głowie	bagaże	i	ludzi	–	skar-
żyła	 się.	 –	 Zawsze	 znosiłam	 to	 spokojnie,	
ale	 też	 nie	 dostałam	 żadnego	 podziękowa-
nia.	 Któregoś	 dnia	 nadeszła	 grupa	 ludzi	 
z	dźwigami	 i	 zamieniła	dworzec	kolejowy	
w	piętrowy	parking	dla	aut.
	 Kamień	 brukowy	 także	 czuł,	 że	
jego	 doświadczenia	 z	 ludźmi	 były	 jak	 naj-
gorsze.	
	 -	 Spędziłem	 pięćdziesiąt	 lat	 w	 na-
wierzchni	mostu	–	zaszlochał.	–	Nie	macie	
pojęcia,	 co	 ja	 musiałem	 znosić…	 Ludzie	
w	samochodach	i	ciężarówkach	jeździli	po	

	 Janek	słuchał	i	zrozumiał,	a	wielka	radość	prze-
pełniła	jego	serce.
	 Dzisiaj	 Pan	 Jezus	 mówi	 do	 nas:	 –	 „Jam	 jest	
drzwiami…”
	 Przez	to	słowo	dowiadujemy	się	czegoś	nowe-
go	o	naszym	Zbawicielu,	możemy	Go	lepiej	poznać.
	 „Jam	jest	drzwiami…”	–	mówi	Pan	Jezus.	Cóż	
chce	nam	przez	to	powiedzieć?
	 Do	czego	służą	drzwi,	z	którymi	spotykamy	się	
w	codziennym	życiu?	Drzwi?	–	powiecie	z	uśmiechem.	
–	Doskonale	wiemy,	do	czego	służą:	umożliwiają	nam	
wejście	do	naszego	domu,	do	szkoły	itd.	Drzwi	po	pro-
stu	łączą	jedno	pomieszczenie	z	drugim.
	 Wyobraźmy	 sobie,	 że	 na	 dworze	 wieje	 wiatr,	
sypie	śnieg,	ale	oto	przez	drzwi	dostajemy	się	do	miesz-
kania,	gdzie	jest	czysto,	ciepło	i	przytulnie.
	 Jak	drzwi	wprowadzają	nas	do	mieszkania,	 łą-
czą	 część	 zewnętrzną	 z	wnętrzem	 naszego	 domu,	 tak	
Pan	 Jezus	 łączy	 sobą	 świat,	 serca	 ludzi	 dorosłych	 jak	 

i	dzieci,	z	Ojcem	i	Bogiem	naszym.
	 Wielu	myśli,	że	nie	potrzebują	Jezusa,	szukają	
dla	siebie	innych	drzwi,	które	różnie	mogą	się	nazywać.	
Spotkacie	 z	 pewnością	 takich	 ludzi,	 którzy	 powiedzą	
wam	na	przykład,	 że	 drzwiami	 do	Królestwa	Bożego	
jest	święcenie	soboty,	że	od	tego	wszystko	zależy.	Ale	
to	nie	jest	prawdą.
	 Pamiętajmy,	że	Pan	Jezus	stawia	nam	warunek,	
a	raczej	daje	polecenie:	„Jeśli	ktoś	przeze	Mnie	wejdzie,	
zbawiony	będzie”.
	 Nic	 nam	nie	 pomoże,	 jeżeli	 będziemy	Go	 po-
dziwiać.	On	nie	pragnie	naszego	podziwu,	bo	kto	tylko	
Pana	Jezusa	podziwia,	a	nie	słucha	Jego	głosu,	ten	stoi	
jeszcze	przed	drzwiami.
	 My	zaś	uklęknijmy	przed	naszym	Zbawicielem,	
który	z	miłości	do	nas	rozwarł	szeroko	swoje	ramiona	
na	krzyżu,	jako	drzwi	do	swego	Królestwa	radości	i	po-
koju.
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mnie	 przez	 cały	 czas,	w	 dzień	 i	w	 nocy.	 Często	mia-
łem	ochotę	ponarzekać,	ale	zamiast	 tego	trwałem	tam	
bez	sprzeciwu.	Czy	chociaż	 jedna	 ludzka	 istota	kiedy-
kolwiek	podziękowała	mi	za	mój	 trud?	Ha!	Niedocze-
kanie!	Poświęciłem	pięćdziesiąt	lat,	służąc	im,	i	co	się	
stało?	Jacyś	ludzie	z	buldożerami	zburzyli	most	–	oto,	
co	się	stało.
	 Któregoś	dnia,	gdy	 trzy	kamienie	 rozmawiały	
o	tym,	jaka	niesprawiedliwość	je	spotkała,	przyszła	im	
wszystkim	do	głów	ta	sama	myśl.	Dość	tego!	Nadszedł	
czas,	by	 rzucić	hasło	do	 rewolucji;	czas,	by	wszędzie	
poruszyć	 skały	 i	 kamyczki,	 by	 zawalały	 się,	 spadały	 
i	przygniatały	swoich	władców	–	ludzi.	
	 Ale	był	jeden	problem.	Rewolucja	potrzebowa-
ła	 przywódcy.	 Płyta	 chodnikowa	 spojrzała	 na	 kamień	
brukowy,	a	kamień	z	bruku	popatrzył	na	kamień	z	kra-
wężnika,	ale	jakoś	żadne	z	nich	nie	miało	ochoty	podjąć	
się	tego	zadania.	
	 I	wtedy	nagle	przypomniały	sobie,	że	głęboko	
wewnątrz	 sterty	 gruzu	 leży	Starożytny	Kamień,	 który	
tkwi	 tu	 od	 tysięcy	 lat.	 Potoczyły	 się	więc	 na	 dół,	 by	 
z	nim	porozmawiać.
	 -	planujemy	obalenie	Królestwa	Tego	Świata	–	
wyjaśniły.	–	Wszystko,	czego	nam	jeszcze	potrzeba,	to	
mądry,	stary	przywódca,	taki	jak	ty…
	 Gdy	mówiły,	 w	 żyłkach	 Starożytnego	Kamie-
nia	jaśniała	mądrość	wieków,	a	 jego	czysta	biel	 lśniła	 
w	słońcu.
	 -	Ależ	Wielki	Przywódca	już	obalił	Królestwo	
Tego	Świata	–	odparł	 spokojnie	Starożytny	Kamień.	–	
To	się	wydarzyło,	kiedy	byłem	jeszcze	młodym	kawał-
kiem	marmuru	i	leżałem	sobie	przy	drodze	do	Jerozoli-
my.	Byłem	tam	i	mogłem	zobaczyć,	jak	wjeżdża	przez	
miejską	bramę.
	 -	Czy	 chcesz	 powiedzieć,	 że	Wielki	Przywód-
ca	wjechał	do	Jerozolimy	na	bojowym	rumaku	i	rozbił	
ludzką	potęgę	na	kawałki?	–	zawołał	kamień	z	bruku.

	 -	 Nie	 –	 odpowiedział	 Starożytny	 Kamień.	 –	
Wjechał	do	miasta	na	osiołku	i	pozwolił,	żeby	to	Jego	
pobito.
	 -	Pozwolił,	żeby	Go	pobito!	–	Kamienie	koły-
sały	 się	przez	chwilę	 ze	zdumienia.	–	Ależ	 to	nie	ma	
sensu!
	 -	To	ma	duchowy	sens	–	powiedział	Starożytny	
Kamień.	–	Bo	widzicie,	On	przybył,	aby	założyć	Kró-
lestwo	Miłości;	a	tego	nie	dokona	się	żadną	bronią.	Nie,	
On	wiedział,	że	jedyny	sposób,	by	to	zrobić,	to	pozwo-
lić	ludziom	zranić	Jego	ciało	i	przelać	Jego	krew.
	 Po	tych	słowach	nastąpiła	długa	cisza.	Pod	po-
kruszoną	powierzchnią	gorzki	gniew	kamieni	topniał.
	 -	Chciałbym	usłyszeć	więcej	o	tym	Królu	i	Jego	
Królestwie	Miłości	 -	powiedział	wreszcie	kamień	bru-
kowy.
	 -	Tak	sobie	właśnie	pomyślałem,	czy	On	wspo-
mniał	coś	o	kamieniach?	–	dodała	z	nadzieją	w	głosie	
płyta	chodnikowa.
	 Starożytny	Kamień	zaczął	migotać.
	 -	Ciekawe,	że	o	to	zapytałaś.	Tego	dnia,	kiedy	
wyjeżdżał	 do	 Jerozolimy,	 dostojnicy	 ze	 świątyni	 pró-
bowali	Go	nakłonić,	żeby	uciszył	swoich	wyznawców.	
Ale	On	odwrócił	się	i	powiedział,	że	nawet	jeśli	ludzie	
przestaną	wołać,	kamienie	będą	krzyczały.
	 -	Coś	 takiego!	Tak	powiedział!	O	nas!	–	Trzy	
kamienie	omal	nie	popękały	z	wrażenia.
	 -	To	były	 Jego	 słowa	–	odparł	Starożytny	Ka-
mień.
	 -	Wspaniale!	Co	prawda	nie	było	nas	tam	wtedy	
–	powiedział	kamień	z	bruku.	–	Ale	możemy	przyłączyć	
się	teraz!
	 I	 tak	 też	 zrobiły.	Wołały	 radośnie:	 „Hosanna!	
Hosanna!	Hosanna!„.
	 A	 potem	 wszyscy	 mogli	 usłyszeć	 odgłos	 po-
tężny	jak	grzmot,	bo	wszystkie	kamienie	z	wysypiska	
przyłączyły	się	do	okrzyku.

Marzec 
Miesiąc marzec tak się maże

 jak niegrzeczne dzieci.
 To kroplami deszczu kapie

 to znów słońcem świeci.
 

Wiatr swawolnik, czasem jeszcze
 garścią śniegu rzuci,

 ale wszyscy dobrze wiedzą,
 że zima nie wróci!
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Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 

„Bez Boga na świecie”. Cz. iii

	 Tak	przeszedł	Marcinkowi	cały	dzień	w	szczę-
ściu	i	zadowoleniu.	W	sobotę,	gdy	wieczorem	z	mydeł-
kiem	do	wsi	wracał,	dzwoniono	właśnie	„na	niedzielę".	
Dźwięk	 wielkiego	 dzwonu	 uroczyście	 płynął	 doliną.	
Będzie	niedziela,	pomyślał	Marcinek,	„wydzwaniają";	
jutro	pójdą	ludzie	do	kościoła.	-	Lecz	co	oni	tam	robią	
w	 kościele?	 Gdy	 wójtowa	 umarła,	 Marcinek	 siedział	 
w	przedsionku	kościoła,	gdzie	siadali	żebracy.	Słysząc,	
że	 wewnątrz	 grali,	 śpiewali	 i	 że	 ksiądz	 jegomość	 lu-
dziom	coś	opowiadał,	ale	tego	w	przedsionku	nie	było	
można	zrozumieć.	Raz	w	zimie	chciał	i	on	pójść	do	ko-
ścioła,	w	lecie	bowiem	nigdy	nie	mógł	odejść	od	gęsi,	
ale	wtedy	mu	gospodyni	powiedziała:
	 -	Co	byś	ty	tam	robił?	Czytać	nie	umiesz	i	ubrać	
się	nie	masz	w	co;	nie	trzeba,	aby	tacy	ludzie	w	kościele	
zawadzali.
	 Co	też	ci	ludzie	tam	robią?	Czy	tam	z	Bogiem	
rozmawiają,	lub	czy	im	tam	co	o	Nim	i	o	Jezusie	opo-
wiadają?	Zapewne,	że	tak;	a	mnie	tam	pójść	nie	wolno?	
Nie	 chciało	 się	 tego	 dnia	Marcinkowi	wieczerzać;	 na	
próżno	też	Burek	tulił	do	niego	rozczochraną	głowę.	
	 Zrobiło	mu	się	tak	smutno,	że	najchętniej	byłby	
uciekł	z	powrotem	w	góry,	a	 jeszcze	chętniej	poszedł-
by	za	mateczką.	Toteż	poszedł	jej	szukać	na	cmentarzu.	
Nieraz	 już	nosił	kwiaty	na	 jej	grób,	nieraz	 tam	długo	
siedział	 i	 myślał,	 dokąd	 to	 ta	 jego	 mateczka	 odeszła	 
i	czy	jej	się	dobrze	wiedzie?	Dziś	nie	przyniósł	kwiatów,	
za	to	skropił	grób	gorzkimi	łzami.
	 -	Mateczko	moja	dobra,	czy	was	też	tam	u	Boga,	
tak	jak	mnie	tutaj,	nie	wpuszczają	do	kościoła	dlatego,	
żeście	byli	bez	domu?	Ach,	mateczko	moja	biedna!
	 Niedaleko	 kopał	 grabarz	 grób;	 usłyszał	 zawo-
dzącego	chłopca,	poznał	go,	odłożył	łopatę	i	podszedł	
do	niego.
	 Czego	płaczesz,	Marcinku,	co	ci	jest?	Chłopiec	
wynurzył	swój	żal,	ale	go	grabarz	nie	rozumiał;	bo	choć	
sam	prawie	każdej	niedzieli	do	kościoła	chodził	i	wiele	
o	Bogu	i	Synu	Bożym	wiedział,	nigdy	jednak	o	Bogu	
nie	myślał.
	 -	Nie	płacz,	rzekł,	niedobrze	to,	że	cię	niczego	
nie	nauczyli;	ale	 to	co	powiadasz	 też	nie	 jest	prawdą;	
jesteś	przecież	naszym	pasterzem	gromadzkim,	a	nie	ja-
kimś	przybłędą;	śmiało	możesz	pójść	do	kościoła	mię-
dzy	parobków	i	nikt	cię	nie	wypędzi.
	 -	Ale,	wujaszku,	kiedy	nie	mam	się	w	co	ubrać!
	 -	W	lecie	to	i	tak	do	kościoła	iść	nie	możesz,	bo	
musisz	paść.	Ale	na	jesień	gromada	sprawi	ci	nowe	ubra-

nie,	to	będziesz	mógł	chodzić,	choćby	i	każdej	niedzieli!
	 -	 A	 co	 tam	 robią,	 Wujaszku?	 Nauczcie	 mię,	
pięknie	was	proszę,	co	wy	tam	robicie?
	 -	 Śpiewamy,	 chłopcze!	 Tego	 ty	 nie	 będziesz	
mógł	 robić,	 bo	 na	 książce	 ,nie	 potrafisz;	 ale	 możesz	
posłuchać,	co	ksiądz	przed	ołtarzem	czyta,	możesz	się	 
z	nim	modlić	i	posłuchasz	kazania.
	 -	A	co	to	jest	kazanie	-	pytał	Marcinek?
	 -	Ależ,	jakiś	ty	głupi!	W	kazaniu	uczą	nas,	co	
mamy	robić!
	 -	A	ja	myślałem,	że	wam	mówią	o	Bogu?
	 -	I	cóżby	innego?	Rozumie	się,	że	o	Bogu!	Mó-
wią	o	Nim	i	o	Chrystusie	Panu	według	tego,	jaki	mamy	
czas	 kościelny;	 koło	Gód	o	 tym,	 że	 się	Chrystus	Pan	
narodził;	w	poście:	 jak	 to	Go	związali,	na	śmierć	osą-
dzili,	do	krzyża	przybili,	i	jak	na	tym	krzyżu	umarł;	na	
Wielkanoc,	głoszą	nam,	że	zmartwychwstał;	we	Wnie-
bowstąpienie	—	jak	to	wrócił	do	Ojca	swojego	w	niebie.
	 -	Ale,	dajże	mi	spokój	chłopcze,	bo	kiedyż	ten	
grób	wykopię?
	 -	Wujaszku	mój,	ja	wam	pomogę;	tylko	mi	jesz-
cze	powiedzcie,	jak	to	Go	do	krzyża	przybili?
	 -	Połóż	się	na	ziemię,	 to	ci	pokażę!	Tak;	A	te-
raz	wyciągnij	ręce	-	ile	tylko	możesz!	Widzisz,	tu	przez	
ręce	 przebili	 duże	 gwoździe	 i	 przybili	 Go	 do	 krzyża	 
i	tak	przybity	wisiał,	aż	umarł.
Marcinek	się	zerwał.
	 -	Ale	przecież	to	Go	bolało?	Dlaczego	Go	tak	
męczyli?	Co	On	zawinił?
	 -	Nigdy	nic	złego	nie	uczynił,	nigdy	złego	słowa	
nie	wyrzekł,	zawsze	tylko	dobrze	czynił.	Z	daleka	scho-
dzili	się	do	Niego	i	chorych	znosili,	których	On	uzdra-
wiał.	Przy	tym	.uczył	ludzi,	jak	mają	żyć	i	jak	mają	być	
oddanymi	Bogu.	Zabili	Go,	bo	nie	mogli	znieść,	że	im	
prawdę	mówił.
	 -	Ach,	jakże	byli	źli?
	 -	Bardzo	źli.	Jak	pasterz	On	wśród	nich	chodził;	
właśnie	tak	jak	ty	swoje	stado	pasiesz	na	bujnej	trawie,	
tak	On	tych	ludzi	karmił	Słowem	Bożym,	a	oni	Go	zabili.
 Grabarz	nie	chciał	już	dalej	mówić	o	Chrystusie.	
Coś	mu	serce	ścisnęło;	doznał	właśnie	takiego	uczucia,	
jak	ktoś,	kto	zapomniał	zupełnie	o	dobrym	przyjacielu,	
który	mu	 liczne	 dobrodziejstwa	wyświadczył,	 a	wtem	
mu	ktoś	przypomniał	o	 jego	wielkiej	niewdzięczności.	
Grabarz	był	z	Pismem	Św.	dobrze	obznajmiony;	niegdyś	
je	całe	przeczytał,	bo	je	miał	w	spuściźnie;	i	do	szkoły	
chodził	 i	 uczył	 się	historii	biblijnej;	uczęszczał	 też	do	
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	 Tak	przeszedł	Marcinkowi	cały	dzień	w	szczę-
ściu	i	zadowoleniu.	W	sobotę,	gdy	wieczorem	z	mydeł-
kiem	do	wsi	wracał,	dzwoniono	właśnie	„na	niedzielę".	
Dźwięk	 wielkiego	 dzwonu	 uroczyście	 płynął	 doliną.	
Będzie	niedziela,	pomyślał	Marcinek,	„wydzwaniają";	
jutro	pójdą	ludzie	do	kościoła.	-	Lecz	co	oni	tam	robią	
w	 kościele?	 Gdy	 wójtowa	 umarła,	 Marcinek	 siedział	 
w	przedsionku	kościoła,	gdzie	siadali	żebracy.	Słysząc,	
że	 wewnątrz	 grali,	 śpiewali	 i	 że	 ksiądz	 jegomość	 lu-
dziom	coś	opowiadał,	ale	tego	w	przedsionku	nie	było	
można	zrozumieć.	Raz	w	zimie	chciał	i	on	pójść	do	ko-
ścioła,	w	lecie	bowiem	nigdy	nie	mógł	odejść	od	gęsi,	
ale	wtedy	mu	gospodyni	powiedziała:
	 -	Co	byś	ty	tam	robił?	Czytać	nie	umiesz	i	ubrać	
się	nie	masz	w	co;	nie	trzeba,	aby	tacy	ludzie	w	kościele	
zawadzali.
	 Co	też	ci	ludzie	tam	robią?	Czy	tam	z	Bogiem	
rozmawiają,	lub	czy	im	tam	co	o	Nim	i	o	Jezusie	opo-
wiadają?	Zapewne,	że	tak;	a	mnie	tam	pójść	nie	wolno?	
Nie	 chciało	 się	 tego	 dnia	Marcinkowi	wieczerzać;	 na	
próżno	też	Burek	tulił	się	niego	rozczochraną	głowę.	
	 Zrobiło	mu	się	tak	smutno,	że	najchętniej	byłby	
uciekł	z	powrotem	w	góry,	a	 jeszcze	chętniej	poszedł-
by	za	mateczką.	Toteż	poszedł	jej	szukać	na	cmentarzu.	
Nieraz	 już	nosił	kwiaty	na	 jej	grób,	nieraz	 tam	długo	
siedział	 i	 myślał,	 dokąd	 to	 ta	 jego	 mateczka	 odeszła	 
i	czy	jej	się	dobrze	wiedzie?	Dziś	nie	przyniósł	kwiatów,	
za	to	skropił	grób	gorzkimi	łzami.
	 -	Mateczko	moja	dobra,	czy	was	też	tam	u	Boga,	
tak	jak	mnie	tutaj,	nie	wpuszczają	do	kościoła	dlatego,	
żeście	byli	bez	domu?	Ach,	mateczko	moja	biedna!
	 Niedaleko	 kopał	 grabarz	 grób;	 usłyszał	 zawo-
dzącego	chłopca,	poznał	go,	odłożył	łopatę	i	podszedł	
do	niego.
	 Czego	płaczesz,	Marcinku,	co	ci	jest?	Chłopiec	
wynurzył	swój	żal,	ale	go	grabarz	nie	rozumiał;	bo	choć	
sam	prawie	każdej	niedzieli	do	kościoła	chodził	i	wiele	
o	Bogu	i	Synu	Bożym	wiedział,	nigdy	jednak	o	Bogu	
nie	myślał.
	 -	Nie	płacz,	rzekł,	nie	dobrze	to,	że	cię	niczego	
nie	nauczyli;	ale	 to	co	powiadasz	 też	nie	 jest	prawdą;	
jesteś	przecież	naszym	pasterzem	gromadzkim,	a	nie	ja-
kimś	przybłędą;	śmiało	możesz	pójść	do	kościoła	mię-
dzy	parobków	i	nikt	cię	nie	wypędzi.
	 -	Ale,	wujaszku,	kiedy	nie	mam	się	w	co	ubrać!
	 -	W	lecie	to	i	tak	do	kościoła	iść	nie	możesz,	bo	
musisz	paść.	Ale	na	jesień	gromada	sprawi	ci	nowe	ubra-
nie,	to	będziesz	mógł	chodzić,	choćby	i	każdej	niedzieli!
	 -	 A	 co	 tam	 robią,	 Wujaszku?	 Nauczcie	 mię,	
pięknie	was	proszę,	co	wy	tam	robicie?
	 -	 Śpiewamy,	 chłopcze!	 Tego	 ty	 nie	 będziesz	

mógł	 robić,	 bo	 na	 książce	 ,nie	 potrafisz;	 ale	 możesz	
posłuchać,	co	ksiądz	przed	ołtarzem	czyta,	możesz	się	 
z	nim	modlić	i	posłuchasz	kazania.
	 -	A	co	to	jest	kazanie	-	pytał	Marcinek?
	 -	Ależ,	jakiś	ty	głupi!	W	kazaniu	uczą	nas,	co	
mamy	robić!
	 -	A	ja	myślałem,	że	wam	mówią	o	Bogu?
	 -	I	cóżby	innego?	Rozumie	się,	że	o	Bogu!	Mó-
wią	o	Nim	i	o	Chrystusie	Panu	według	tego,	jaki	mamy	
czas	 kościelny;	 koło	Gód	o	 tym,	 że	 się	Chrystus	Pan	
narodził;	w	poście:	 jak	 to	Go	związali,	na	śmierć	osą-
dzili,	do	krzyża	przybili,	i	jak	na'	tym	krzyżu	umarł;	na	
Wielkanoc,	głoszą	nam,	że	zmartwychwstał;	we	Wnie-
bowstąpienie	—	jak	to	wrócił	do	Ojca	swojego	w	niebie.
	 -	Ale,	dajże	mi	spokój	chłopcze,	bo	kiedyż	ten	
grób	wykopię?
	 -	Wujaszku	mój,	ja	wam	pomogę;	tylko	mi	jesz-
cze	powiedzcie,	jak	to	Go	do	krzyża	przybili?
	 -	Połóż	się	na	ziemię,	 to	ci	pokażę!	Tak;	A	te-
raz	wyciągnij	ręce	-	ile	tylko	możesz!	Widzisz,	tu	przez	
ręce	 przebili	 duże	 gwoździe	 i	 przybyli	Go	 do	 krzyża	 
i	tak	przybity	wisiał,	aż	umarł.
Marcinek	się	zerwał.
	 -	Ale	przecież	to	Go	bolało?	Dlaczego	Go	tak	
męczyli?	Co	On	zawinił?
	 -	Nigdy	nic	złego	nie	uczynił,	nigdy	złego	słowa	
nie	wyrzekł,	zawsze	tylko	dobrze	czynił.	Z	daleka	scho-
dzili	się	do	Niego	i	chorych	znosili,	których	On	uzdra-
wiał.	Przy	tym	.uczył	ludzi,	jak	mają	żyć	i	jak	mają	być	
oddanymi	Bogu.	Zabili	Go,	bo	nie	mogli	znieść,	że	im	
prawdę	mówił.
	 -	Ach,	jakże	byli	źli?
	 -	Bardzo	źli.	Jak	pasterz	On	śród	nich	chodził;	
właśnie	tak	jak	ty	swoje	stado	pasiesz	na	bujnej	trawie,	
tak	On	tych	ludzi	karmił	Słowem	Bożym,	a	oni	Go	zabili.
 Grabarz	nie	chciał	już	dalej	mówić	o	Chrystusie.	
Coś	mu	serce	ścisnęło;	doznał	właśnie	takiego	uczucia,	
jak	ktoś,	kto	zapomniał	zupełnie	o	dobrym	przyjacielu,	
który	mu	 liczne	 dobrodziejstwa	wyświadczył,	 a	wtem	
mu	ktoś	przypomniał	o	 jego	wielkiej	niewdzięczności.	
Grabarz	był	z	Pismem	Św.	dobrze	obznajmiony;	niegdyś	
je	całe	przeczytał,	bo	je	miał	w	spuściźnie;	i	do	szkoły	
chodził	 i	 uczył	 się	historii	biblijnej;	uczęszczał	 też	do	
kościoła	 i	wszystko	wiedział,	 co	 chrześcijanin	o	Panu	
Jezusie	wiedzieć	 powinien,	 ale	 nigdy	 nad	 nauką	 Jego	
nie	zastanawiał	się.	Zapomniał...	zapomniał,	a	teraz	mu	
Marcinek	wszystko	dziwnie	jakoś	nagle	przypomniał.
 

kościoła	 i	wszystko	wiedział,	 co	 chrześcijanin	o	Panu	
Jezusie	wiedzieć	 powinien,	 ale	 nigdy	 nad	 nauką	 Jego	
nie	zastanawiał	się.	Zapomniał...	zapomniał,	a	teraz	mu	
Marcinek	wszystko	dziwnie	jakoś	nagle	przypomniał.
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Zapisane w księgach parafialnych

Chrzty:                                           
 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mat 28,19

Pogrzeby:  
    Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy 
ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.

1 Kron. 29,15

  

 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Jan 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

2013-01-05
2013-01-05
2013-01-05
2013-01-05
2013-01-10
2013-01-11
2013-01-12
2013-01-18
2013-01-18
2013-01-18
2013-01-21
2013-01-25
2013-01-26
2013-01-28
2013-01-29

śp.	Aniela	Maria	Cieńciała	zd.	Berger	-Nowicka
śp.	Ewa	Wójcik	zd.	Fober
śp.	Emilia	Figna	zd.	Witoszek
śp.	Piotr	Marek	Henc
śp.	Wanda	Maria	Kubala	zd.	Matloch
śp.	Halina	Bronisława	Miklewska	zd.	Sikora
śp.	Ewa	Cieślar	zd.	Sitek
śp.	Wiesław	Zdzisław	Mitręga
śp.	Andrzej	Marek	Walica
śp.	Jan	Bronisław	Dziadek
śp.	Helena	Lukas	zd.	Szalbot
śp.	Maria	Kłapsia
śp.	Marta	Czyż	zd.	Śliż
śp.	Maria	Szlauer	zd.	Kajfosz
śp.	Anna	Sokalska	zd.	Barabosz

lat	85
lat	91
lat	75
lat	69
lat	79
lat 77
lat	86
lat	61
lat	58
lat	62
lat	93
lat	94
lat	84
lat	102
lat	93

Cieszyn
Bażanowice
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn

2013-01-06
2013-01-06
2013-01-06
2013-01-13
2013-01-20
2013-01-20
2013-01-20
2013-01-20

Jakub	Mieczysław	Płonka
Maja	Natalia	Ulińska
Jakub	Łaboj
Jakub	Adam	Bobowski
Sławomir	Madzia
Pola	Nina	Staniszewski
Paulina	Natalia	Zawada
Alan	Wichert

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

2013-01-19 Przemysław	Jan	Kubala
Małgorzata	Szczurek

Cieszyn
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na marzec 2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Anna Kajzar
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi diakon 
Anna Kajzar 
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi diakon Alek-
sandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi diakon 
Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi teolog Jani-
na Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, potkanie prowadzi teolog Romana 
Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15,30, spotkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny w Domu Wiejskim    
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi ks. Grzegorz 
Brudny       

07.03.:  godz. 15.00: Klub PTEw.

             Prelekcja: Józef  Pilch (100 – lecie urodzin)

             godz. 17.00: Zebranie zarządu 

14.03..: godz. 15.00: Klub PTEw.

             Prelekcja: Józef Lompa  (125 – lecie śmierci)

21.03..: godz. 15.00: Klub PTEw.

              Prelekcja:  ks. August Herman Francke (350 – lecie urodzin) 

Informacje, ogłoszenia

Biblijne spotkania dla kobiet:

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 

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

czytelnia czynna w poniedzia³ki i œrody w godz. 15:30 - 19:00 

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn Chór	Kościelny środa godz.	18.00
Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.			9.00	(M)*	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	(D)*
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	10.00
Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	16.00
Zamarski Chór	dzięcy piątek godz.	16.00

Cieszyn

> ostatnia niedziela
 miesiąca

> każda środa

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

Muzeum Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  
lub w innym dogodnym terminie 
po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 
e-mail: biat@cieszyn.org.pl, 

www.biblioteka.cieszyn.orgpl,
lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

http://www.parafia.cieszyn.org.pl

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice sobota godz.	16.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach sobota godz.	17.00
Marklowice piątek godz.	18.00
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski piątek godz.	17.00
Ogrodzona sobota godz.	18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

godz.	17.00

Zapraszamy do s³uchania programu 

„Po prostu” codziennie od 21.00 do 21.30 

w Radiu CCM: Cieszyn 90,5 FM   Ustroñ 107,1 FM www.

 M£ODZIE¯ STUDIUJ¥C¥ I PRACUJ¥C¥ 
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA, KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 
PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE
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 Przed pięćdziesięcioma laty, 26 maja 1963 roku w kościele Jezu-
sowym w Cieszynie odbyła się uroczysta konfirmacja, do której przy-
stąpiło 164 konfirmantów. Po pięćdziesięciu latach pragniemy znów 
wspólnie się spotkać podczas uroczystego nabożeństwa – 9 czerwca br. 
 Po nabożeństwie planowany jest wspólny obiad w budynku starej 
szkoły (pajcie).  
 Bliższe informacje i zgłoszenia można uzyskać 

pod nr tel. 33 857 96 69 

Jubileusz złotej Konfirmacji

Serdecznie zapraszamy!

Kto nie ma w sobie ciszy, ten nie ma w sobie Boga. 
Kto nie odkryje ciszy ten nie odkryje Boga.

Wykorzystajmy czas wielkiego Postu, aby odnaleźć w sobie ciszę.
Największe i najpiękniejsze zdarzenia, 

wspaniałe i szlachetne czyny rodzą się wyłącznie w ciszy.
Rosa jest ciszą. Ciszą jest świt. Zmierzch jest ciszą. Zboże kiełkuje w ciszy. Tylko 

w ciszy kwiat wyśpiewuje swoją radość i zapach. A biała cisza śniegu? A niewy-
czerpana cisza kosmosu w jego bezkresie? A nie wyjaśniona cisza wiekuistego ży-
cia? Ciszą są łzy. Matczyna pierś, która bezszelestnie karmi dziecięce życie. Myśl 

jest ciszą. Ciszą jest śmierć. 
Także miłość, jeżeli jest wszystkim, nie da się jej wypowiedzieć.

BÓG  jest ciszą.
                                                                   (udostępniła: Grażyna Cimała) 
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Najbliższe wieczory ProChrist	to	osiem	spotkań,	od	poniedziałku
4	marca	do	poniedziałku	11	marca	2013	roku,	rozpoczynających	
się	około	godziny	18.00	i	trwających	70	minut:	Tematy	wieczorów
4 marca 2013 Gdzie jest szczęście?
5 marca 2013 Czy żyjemy w sieci grzechu?
6 marca 2013 Co pieniądze mają wspólnego z wiarą?
7 marca 2013 Co pomaga, gdy cierpienie rodzi gorycz?
8 marca 2013 Mój Bóg, twój Bóg, czyj Bóg?
9 marca 2013 Ile są warte nasze wartości?
10 marca 2013 A gdy miłość umiera?
11	marca	2013	Czy	przyszłość	jest	przegrana?
Na	program	każdego	dnia	składają	się:	muzyka,	wywiady-świadectwa	ze	
znanymi	postaciami,	zwiastowanie.	Każdy	wieczór	kończy	się	wezwaniem	
do	powierzenia	swojego	życia	Chrystusowi,	odnowienia	swojej	społeczności	
z	Chrystusem.

 - uprawnienia zawodowe nr: 2483, 11142
 - ubezpieczenie; OC
 - sprzedaż, kupno, najem, dzierżawa nieruchomości
 - kredyty hipoteczne
 - zarządzanie nieruchomościami
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego 
nieruchomości
 - sprawy spadkowe
 - wzory umów
 - doradztwo w sprawach dotyczących 
nieruchomości

tel. kom.: 608 884 061
517 614 686
biuro@akwadrat.org.pl

tel.: 33 474 02 07
fax: 33 444 60 79
www.akwadrat.org.pl
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WILLA SENIORA 
Ul. Jama 1002

43-374 Buczkowice
Tel. 33/ 817 62 84
Kom. 515 47 80 40

e-mail: recepcja@willaseniora.com.pl
www.willaseniora.com.pl

WILLA SENIORA
 ZAPRASZAMY DO WILLI 
SENIORA JEST TO DOM OPIE-
KI POŁOŻONY W CICHEJ SPO-
KOJNEJ OKOLICY POŚRÓD ŁĄK 
I LASÓW  
ZAPEWNIAMY:
 POBYTY MIESIĘCZNE LUB 
DŁUGOTERMINOWE W POKO-
JACH Z ŁAZIENKĄ, PRYSZNI-
CEM, TV, WI- FI ORAZ BALKO-
NEM
 CAŁODOBOWA OPIEKA, 
OPIEKA LEKARZA RODZINNE-
GO I SPECJALISTY
 CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE Z UWZGLĘDNIENIEM DIETY
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO POPRZEZ RÓŻNE WARSZTATY, ZAJECIA, SPO-
TKANIA. PRANIE, PRASOWANIE, SPRZĄTANIE. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z 
ATRAKCJI OŚRODKA: SALKA DO ĆWI-
CZEN, SAUNA, JACUZZI, OPIEKA 
DUSZPASTERSKA.
 U NAS ZAWSZE SWIECI SŁOŃCE! 

Akcja JEDEN PROCENT
Małym gestem czynisz wielkie rzeczy!

 
 Chcesz wesprzeć finansowo szkoły prowadzone przez Towarzystwo 
Ewangelickie nie obciążając funduszy domowych?
  Aby to uczynić, należy wprowadzić odpowiedni zapis w zeznaniu po-
datkowym za 2011 rok (formularz PIT-37):
 •Poz. 122 (Numer KRS) - 000 001 7212 
•Poz. 123 - tu prosimy o wpisanie kwoty nie przekraczającej 1% kwoty z poz. 
118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
 Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę! Okazana nam pmoc 
finansowa wesprze w całości działalność edukacyjną naszych placówek.
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Pokoje 
do wynajęcia 
tel. 783 023 

712

 Mam 55 lat je-
stem szczupłym, śred-
niego wzrostu sza-
tynem, mam wyższe 
wykształcenie, stanu 
wolnego. 
 Poznam Panią 
– wdowę, samotnie 
wychowującą matkę  
z dzieckiem, posia-
dam dom jednoro-
dzinny, w którym 
pragnę zamieszkać  
z wybranką.  
 Telefon: 42 73 
79 57 943



Informator Parafialny nr 3/2013 (114)

marzec 2013 57



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl58 Odwiedź naszą stronę:

Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Janusz 
Sikora:
33	857	71	65
506	063	203

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085

ks. Grzegorz 
Brudny: 
33	856	96	94
609	092	552

ks. Dariusz  
Madzia: 
33	857	98	38
502	263	953

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel: 33 857-98-32;              

	 Parafia	 Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie	 informuje,	 że	posiada	
wolne	pomieszczenia	z	przeznaczeniem	na	biura	lub	inną	działalność	gospo-
darczą.	Pomieszczenia	zlokalizowane	są	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:
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